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 ميدعت

 خيشلا نبا دمحأ نب دمحم خيشلا ةحامس خرؤملا ةمالعلا ملقب

 ةنجل سيئرو فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو يجرزخلا نسح
 يبظ وبأ  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ثارتلا

 هليبس ىلإ ةادهلا لضفأ دمحم هبيبحو هلوسرب انيلع لضفت يذلا هلل دمحلا

 . هليزنت يف ءاج امب هتبحم انيلع ضرفو هليجبتو هّربو هريقوتب انرمأو

 هللا يضرو هميركتو هماقمب قيلت ةالص هلآ ىلعو هيلع مّلسو لص ّمهللا

 .نيّدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو هءابتأو هتباحص نع ىلاعت
 (دابعلا ريخ ةرايزب داؤفلا ءافش» سيفنلا ثحبلاو ليلجلا رفسلا اذهف :دعب امأ

 ىكلاملا يولع نب دمحم ديسلا روتكدلا ةحامس ليلجلا ةمالعلا فيرشلا هفلؤمل ِةِلكك
 ةلدألاب دشرلا ليبس حضوأو ةقيقحلا دبك باصأو باوصلا هجو هيف اَلَج ْدَق ينسحلا
 كلذب ىضقف قيمع عئار قيفوتو قيقد يملع بولسأب ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا
 نيملسملا ةملك كلذب عمجو فاصنإلاو قحلا ملاعم رهظأو فالخلاو قاقشلا ىلع

 اهتوبثل هترضحل هجوتلاو ٍةَِي هترايز دصق يف نيفصنملل رظنلا تاهجو بّرقو
 لاق ؛تابرقلا ىمسأو تاعاطلا لجأ نم ِةِلي هترايزف ءةمآلا عامجإو ةنسلاو باتكلاب

 هلل اوٌرَفْمَتْساَد كوكا ْحُهَسفنأ اوملط ذإ حده ْولَو# ميركلا هباتك مكحم يف ىلاعت هلل
 هيي رس سو

 .[54 :ءاسنلا] «اًميِحب ابي هَل اودِجوَل لوسرلا مهل رسفْعَتَسأَو

 دعب ىبارعأ ءاج :هّضن ام ةيآلا هذه دنع هريسفت ىف ىفسنلا ةمالعلا لاق
 :تلق !هللا لوسر اي :لاقو هربق ىلع هسفنب ىمرف مالسلاو ةالّصلا هيلع هنفد

 دقو « 4 وكتب َمُهَْشنأ اَومْلَظ ذإ ْمُهَّتَأ َولَو# كيلإ لزلأاميف ناكو انعمسف

 هربق نم يدونف يبر نم يل رفغتساف يبنذ نم هللا رفغتسأ كتئجو يسفن تملظ

 .(كل رفغ دق» ملك

 ًاقح ناك يترايز الإ ةجاح هعزنت مل ًارئاز ينءاج نم) :هكَي هللا لوسر لاقو
 . «ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع

 ١و

  ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ميت يبيبببب عسسل اااااااااا ف

 و «نكسلا نبا هحًحصو هيلامأ يف ينطقرادلاو همجعم يف يناربطلا هاور

 ريصي يتلا ثيدحلا اذه قرط «ماقسلا ءاقش» هباتك يف يكبسلا مامإلا ركذ

 .هب ًالومعم ًالوبقم ًادسح اهعومجمب

 ىزجو ةرخآلا يف هتعافش انقزرو ايندلا يف هترايز ماودل ىلاعت هللا انقفو

 .بيجم عيمس هنإ هب عفنو ءازجلا ريخ فلؤملا هللا

 هبتك
 يجرزخلا نسح خيشلا نبا دمحأ نب دمحم

 فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو

 خيراتلاو ثارتلا ةنجل سيئرو
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب
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 سس

 ل

 انرمأو .هليبس عاوس ىلإ هب انادهو «هلوسرب انيلع ّنم يذلا هلل دمحلا

 هسفن نم هيلإ ٌبحأ نوكي نأ نمؤم لك ىلع ضرفو ءهليجبتو هميركتو هميظعتب
 نم ةمصاع هتعاط بصنو هليضفتو هللا ةبحمل ًاببس هعابتا لعجو .هليلخو هيوبأو

 ينثأ امو هركذ عفر «هليصفتو لوقلا ةلمج نع ينغيو ؛هليلضتو ناطيشلا ديك

 مامإ «هتيرب نم هتوفصو «هقلخ نم هتريخ وهف «هليزنتو باتكلا مكحم يف هيلع

 نيلسرملاو نيّيبنلا نم هناوخإو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو لَك بلطملا دبع

 ريغ ةلصتمو «ةيناف ريغ ًةيقابو «ةلئاز ريغ ةمئاد ةالص «نيحلاصلا هللا دابع رئاسو
 .ًاميلست ملسو ةعطقنم

 قلخ مظعأ ةرايز لوح رودت ةفيرش لئاسمو ةفيطل ثحابم هذهف :دعب امأ
 . هللا تاولص هيلع هللا دبع نب دمحم انديس هللا لسر مركأو هللا

 ههجول ًاصلاخ هلعجي نأو انم كلذ لّبقتي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءريدج ةباجإلابو ريدق عيمس هنإ «ميركلا

 هبتكو
 ىنسحلا ىكلاملا سابع نب يولع نب دمحم ديسلا
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 ثحبلا ةصالخ

 هلقن امك ًاضعب اهضعب يّوقي ةريثك قرط اهل ةرايزلا ثيداحأ نإ

 نأ اصوصخ ١1١ ص ”ج ريدقلا ضيف يف يبهذلا ظفاحلا نع يوانملا

 يلو تحل دبعو ةميزخ نباك اهحيحصت لقن وأ اهحخص ءاملعلا ضعب

 مهنع هللا يضر ةعبرألا ةمئألا نأ ىفكيو ءنيدمتعملا هتمئأو ثيدحلا

 كَ يبنلا ةرايز ةيعورشمب اولاق نيّدلا ناكرأو ءاملعلا لوحف نم مهريغو

 يف مهنم فاك اذهو ةدمتعملا مههقف بتك يف مهباحصأ مهنع لقن امك

 لمعلاب دّيأتي فيعضلا ثيدحلا نأل اهلوبقو ةرايزلا ثيداحأ حيحصت

 اذه دجتسو «نيثدحملاو نييلوصألا دعاوق نم فورعم وه امك ىوتفلاو

 . ثحبلا اذه ىف ًالصفم

 نآرقلا يف ةّيوبنلا ةرايزلا
 «سايقلاو عامجإلاو «ةنسلاو باتكلا نم «ةيعرشلا ةلدألا عيمج تقفثا

 نم هترايز نأ ىلعو ءدعُب نمو برق نم ٍةِكَي نيلسرملا ديس ةرايز بابحتسا ىلع
 . هتعافش لينل لئاسولا حجنأ

 هلوق ةذفانلا ةريصبلاو ميقتسملا مهفلا يوذل كلذ يف هنيبأ نمف باتكلا امأ

 ويلا دبل رفا هللا وزمن: وفتح حوسشتآ ويك لك دإ كت لَو :ىلاعت

 لم سلا + مدح

 .[15 :ءاسنلا] *اًميِحَت احبت هَل أوُدَجَوَل

 مهنع وفعلاو مهلوبق ىلإ مهتليسو مهسفنأ مهملظ دنع سانلا نأ :هانعم

 كوءاج نإف «نيرفغتسم نيبئات كوتأي نأ «مهتبوت لوبقو مهايإ هللا ةمحرب مهزوفو
 اولمأ ام هللا نم نودجي مهنإف «مهل رافغتسالاب مهيلع تمركتو نيرفغتسم

 .اودصق امب لجو رع هنم نورفظيو

 هيلإ مهئيجم ىلع كاَميِحّياَبَأَرَت هَل اوُدَجَوْلا# :هلوق قّلع ىلاعتو هناحبس هللاف
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 ةئسلاو باتكلا ىف ةتوبثلا ةرايؤلا سس سسسسسسششم 6... ا

 لامك رهظيل «مهرافغتسا درجمب مهنم فتكي ملو مهل هرافغتساو مهرافغتساو

 .هلجأل لاقتنالاو هيلإ ءيجملاو ِدِِكَك هترايز لضف

 الو ءاهديعبو رادلا بيرق نيب قرف نود هترايز لضف لامك هناحبس رهظي

 دعب هراز نم نإف «هتافو دعبو هتايح يف هيلع همالسو هللا تاولص هترايز نيب

 لكك هترايز يف بيغرت لمكأ ةبّغرم ةميركلا ةيآلاف هتايح يف هراز نمك وهف هتافو
 هيلإ رفسلاو هوحن ءيجملاو

 ال ظفللا مومعب ةربعلا نكل ءصاخ ببسب ةلزان تناك نإو :يهو

 ماع ءهايإ هتمحرو هل ىلاعت هللا نارفغب ِةْكَي هل رئاز لك زوفف «,ببسلا صضوصخب
 يأ يفو «ةرايزلا تناك ناكم يأ نم رافغتسالاو ةرايزلا ىهو «هتّلع تققحت ىتم

 1 ْ .تلصح تقو

 لإ ارجاهم ديب ارم جر نمَوأ# : ىلاعت هلوقو
 ٠٠١[. :ءاسنلا] وك

 ةنكمألا نم اميس ال ِةِكَي هترايز نأ كش الف ةرايزلل ًاَّضن نكي مل نإ
 «مالّسلاو ةالّصلا هيلع هراز نمف هولك هلوسرو هللا ىلإ ةرجهلا نم . . .ةديعبلا

 ال امك اهانعم يف اهنإف اهنكت مل نإف اهوحنو ةيآلا هذه يف لخدي نمم وهف

 لع متقدم ثول كد ووو هَ لا

 يبطرقلا مامإلا مالك

 م تم رس سو

 .[54 : ءاسنلا] 4ك كاوا ا هتف تن َسفْعَسمَأو 6 ةلارزتنطتل ةرئآح

 نع تيعوو كلوق انعمسف !هللا لوسر اي تلق :لاقف هبارت نم هسأر ىلع اثحو
 دقو «ةيآلا «اًومْلل م ذإ َمُههَنَأ َولَو 8 كيلع هللا لزنأ اميف ناكو كنع انيعوف هللا

 .كل رفغ دق هنأ ربقلا نم يدونف «يل رفغتست كتئجو يسفن تملظ

 ريتك نبا مالك
 ىف ىقشمدلا ىشرقلا ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيّدلا دامع ظفاحلا لاق

 روصنم وبأ خيشلا مهنم ةعامج ركذ دقو #اوُمَللَق ذإ َمُكَهَنأ وْلَو# : ىلاعت هلوقل هريسفت
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 قوق سس”. ةَتسلاو باتكلا ىف ةئوبنلا ةرايزلا

 ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق يبتعلا نع ةروهشملا ةياكحلا لماشلا هباتك يف غابصلا
 َوْلَو## :لوقي هللا تعمس هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف يبارعأ ءاجف كي ىبنلا

 # مِيِحَتاَباَوَت هللا ودجول لوسرلا مهل رعت ب و هلا ورسْمَسسَم لونج مهنا اَومكظذإ حكت

 : لوقي أشنأ مث يّبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم كتئج دقو [54 :ءاسنلا]

 مركلاو دوجلاهيفو فافعلاهيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 اي :لاقف مونلا يف لَك يبنلا تيأرف ينيع ينتبلغف يبارعألا فرصنا مث
 .هل رفغ دق هللا نأ هرّشبف يبارعألا قحلا ؟يبتع

 نزاخلا خيشلا مالك
 ريهشلا يدادغبلا ميهاربإ نب دمحم نب يلع نيذلا ءالع خيشلا ةمالعلا لاق

 هللا اورَمْتَتْسَد كوءاحب مهن اومْلَظ ذإ ْمُههَنَأ ْوَلَو# : ىلاعت هلوقل هريسفت يف نزاخلاب

 . 4ايام ركفكستر
 لوسرل ًالالجإ مهل ترفغتساو :لقي ملو لوسرلا مهل رفغتساو :لاق امنإ

 هّصخ نم اوءاج دقف هوءاج اذإ مهنإو ,هرافغتسال ًاميظعتو هل ًاميخفتو ب هللا

 دري ال ىلاعت هللا نإف كلذك ناك نمو «هقلخ نيبو هنيب ًاريفس هلعجو هتلاسرب هللا

 .ةبيغلا ظفل ىلإ باطخلا ظفل نم تافتلالا ةقيرط ىلإ لدع اذهلف .هتعافش

 [ ههه ص ١ج يوغبلا ىلع نزاخلا ريسفت]

 ةمّركملا ةكم يتفم حيضوت

 مارحلا هللا دلب يتفم رمع خيش هللا دبع نب لامج خيشلا هيقفلا ةمالعلا لاق
 :بولطملا ىلع ةيآلاب لالدتسالا ىنعم احضوم

 نأ ِهْلَك هربق ىتأ نمل اوبحتساو نيئاجلل مومعلا اهنم ءاملعلا مهف كلذلو
 كسانملا يف نوفنصملا اهركذ يتلا يبتعلا ةياكح عم ىلاعت هلل ًارفغتسم اهأرقي
 ءاهلعف هل ّنسي يتلا هبادآ نم اهوأرو رئازلل اهوبحتسا مهلكو «نوخرؤملاو

 ةميركلا ةيآلا نأ مومعلا ىلع لادلا طرشلا زّيح يف كوؤاج عوقو نم دافتسيو
 2020. . .- .2 .٠

 .''"رفس ريغبو رفسب برق نمو دعب نم هيلإ ءيجملل ةبلاط

 .(5ص يوارضحلا دّمحم نب دمحأل) لوسرلا اندّيس ةرايزو ةنيدملا لئاضف يف لوبقلاو اضّرلا )١(
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 ةئسلاو باتكلا يف ةّيوبنلا ةرايؤلا ب  يبيسسمسسصسش مسسلللللللللا ا

 لاحّرلا دشت ال

 ةثالث ىلإ الإ لاحّرلا دشت ال) :ثيدح مهف يف سانلا نم ريثك ئطخي
 ىلع هب نولدتسيف .«ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو ءمارحلا دجسملا :دجاسم

 اذهو «ةيصعم رفس كلذب رفسلا نأ نوربتعيو كَم ّيبنلا ةرايزل لحّرلا دش ميرحت
 . لطاب مهف ىلع ينبم هنأل ءدودرم لالدتسالا

 .رخآ باب يف لالدتسالاو باب يف ىرتس امك ثيدحلاف

 ىلع ءاج (دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحّرلا ّدشت ال» :ِكَي هلوق نأ وه كلذ نايبو

 ىنثتسم دوجو يضتقي اذهو ءانثتسالا بولسأب نييوغللا دنع فورعملا بولسألا

 دب الو اهلبق ناك ام وه هنم ىنثتسملاو ءاّلِإ دعب ناك ام وه ىنثتسملاف «هنم ىنثتسمو

 .وحنلا بتك طسبأ يف فورعمو رّرقم اذهو «ًاريدقت وأ ًادوجو امإ :نيرمألا نم

 ىنثتسملا ركذب حيرصتلا هيف ءاج دق هنأ اندجو ثيدحلا اذه ىلإ انرظن اذإو

 ام وهو هنم ىنثتسملا ركذ تأي ملو «اَلإ) دعب ام وهو (دجاسم ةثالثا :هلوق وهو

 .هريدقت نم اذإ دب الف («الإ) لبق

 ال :ة86 هللا لوسرل بوسنملا ظفللا ناك (ربق) هنم ىنثتسملا نأ انضرف نإف

 ماظتنالا مدع رهاظ قايسلا اذهو «دجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحّرلا ّدشت

 لصألاو «هنم ىنثتسملا نمض لخاد ريغ ىنثتسملاف «ةّيوبنلا ةغالبلاب قئال ريغو

 نم جرحتي ملاع بلق نئمطي الو ءهنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا نوكي نأ

 عم قفتت ال يهو (ربق) ةظفللا هذه ةبسن ىلإ هلقي مل لَك ىفطصملل مالك ةبسن
 .هنم ىنثتسملا يه نوكت نأ حلصت الف لَك هللا لوسر ىلإ ءانثتسالا يف لصألا

 ىلع مك هللا لوسرل بوسنملا قايسلا نوكيف (ناكم) ظفل اهنأ ضرفنلف

 الأ :اذه ىنعمو ءدجاسم ةثالث ىلإ اَلِإ ناكم ىلإ لاحّرلا ّدشت ال :ضرفلا اذه
 .نالطبلا رهاظ سوهلا نم برض اذهو .ريخ وأ ملع وأ ةراجت ىلإ رفاسن

 كلذلو هنم ىنثتسملا ركذ هيف سيلو ىنثتسملا ركذ ىلع لمتشا ثيدحلاف

 .ةغللا لهأ قافتاب هريدقت نم دب الف

 :اهل عبار ال هوجو ةثالث الإ لمتحي ال هريدقتو

 ذدشت ال :ردقملا ظفللا نوكيف (ربق) ظفلب هريدقت نوكي نأ :لوألا هجولا

 .دجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحّرلا
 ةرايزلل رفسلا عنم ىلع ثيدحلاب لدتسي نم يأر ىلع ينبم ريدقتلا اذهو

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 1 ةَنسلاو باتكلا يف ةيوبنلا ةرايزلا

 وهو ءقةيبرعلاب ماملإ ىندأ هدئع نم هغيستسي ال جوجمم دراب ريدقت هنأ ىرت تنأو

 نأ ىشاحف .هيلع همالسو هللا تاولص داضلاب قطن نم حصفأ ىلإ هتبسن قيلي ال

 .طقاسلا بولسألا اذه لثمب ىضري

 وهو «ماع ظفلب ثيدحلا يف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ :يناثلا هجولا

 .هب لئاق الو فالخ الب مدقت امك لطاب اذهو (ناكم) ظمل

 (دجسم) ظفلب ثيدحلا ىف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ : ثلاثلا هجولا

 .دجاسم ةثالث ىلإ الإ دجسم ىلإ لاحّرلا دشت ال : ثيدحلا قايس نوكيف

 ىفتخاو «حيصفلا يوغللا بولسألا ىلع ىرجو مظتنا دق مالكلا نأ ىرئف
 نئمطيو «ةوبنلا حور هيف تقرشاو نيتمدقتملا نيتروصلا يف حضاولا تنفاهتلا

 . هلع هللا لوسرل هتبسن ىلإ ىقتلا بلقلا

 تدجو اذإف «هنم ىنثتسملاب ةحّرصم ىرخأ ةياور دجوت ال هنأ ضرفب اذه

 ىلإ دنتسي ال ضرف ضحم ىلإ اهنع لدعي نأ نيد هل نمل لحي الف ةياورلا هذه

 .ةغللا حيصف

 هيف ام ةربتعملا تاياورلا نم ةّيوبنلا ةنسلا ىف هللا دمحب اندجو دقو

 ابأ تعمس :لاق بشوح نب رهش قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأ ام اهنمف

 يغبني ال) : ائَع هللا لوسر لاق :لاقف روطلا ىف ةالصلا هدذنع تركذو ديعس

 دجسملاو مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف ىغتبت دجسم ىلإ هلاحر َّدشي نأ ىلصملل

 هيف ناك نإو ثيدحلا نسح رهشو :رجح نبا ظفاحلا لاق . (يدجسمو ىصقألا

 ةالصلا هيف ىغتبي دجسم ىلإ هلاحر ّدشت نأ ئطملل ىغبني ال» :رخآ ظفل ىفو

 انأ) : لَك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ءاج ام اهنمو

 هيلإ دشتو رازي نأ دجاسملا قحأ «ءايبنألا دجاسم متاخ يدجسمو ءايبنألا متاخ

 اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم ىف ةالص .يدجسمو مارحلا دحسملا لحاوّرلا

 .رازبلا هاور «مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس

 ةثالثلا دجاسملا هذه ادع ام نأ ةمألل نيبيل دجاسملا ىف ِِِكَي همالكف

 ديزم اهلف يه امأ ءاهريغ ىلإ رفسلاب بعتلا ىف ةدئاف الف ءلضفلا ىف واستم

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةئسلاو باتكلا ىف ةتوبتلا ةرايؤلا ب هش رمل

 ربتعي ثيدحلا اذه ىف اهماحقإف «ثيدحلا اذه ىف رباقملل لخد الو ء.لضف

 . هيلع همالسو هللا تاولص

 بتك يف اهنوركذي ءاملعلا نم ريثكو لب ةبولطم ةرايزلا نأ عم اذه

 :اهنم ةلمج ركذن «ةريثك ثيداحأ اذه ديؤيو تابحتسملا نم اهنأ ىلع كسانملا

 هاور .«يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :لاق دك ّيبنلا نع رمع نبا نع

 .فيعض وهو يرافغلا ميهاربإ نب هللا دبع هيفو رازبلا
 الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ىنءاج نم» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع

 طسوألا يف يناربطلا هاور .«ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع ًاقح ناك يترايز

 . فيعض وهو ملاس نب ةملسم هيفو ءريبكلاو

 نمك ناك يتامم يف يربق رازف ٌجح نم» :لاق يو ّيبنلا نع رمع نبا نع
 دواد يبا نب صفح هيفو ءطسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور . (يتايح يف ينراز

 .ةّمئأآلا نم ةعامج هفعضو دمحأ هقثو ئراقلا

 نمك ناك يتوم دعب يربق رار نم)ا : ديك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع

 سنوي تنب ةشئاع هيفو .طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور .«يتايح يف ينراز

 .(؟/5 دئاوزلا عمجم يف اذك) اهمجرت نم دجأ ملو

 ًاقلعم يوونلل حاضيولا ىلع هتيشاح يف يمتيهلا رجح نبا ةمالعلا لاق

 نبا اضيأ هاور :لاق . «يتعافش هل تبجو يربق راز نم» ْ: كي هللا لوسر لاق :لاق

 ًاضيأ ينطقرادلا هاورو «ًاضعب اهضعب يّوقي ةنّيل اهلك هقرط :يبهذلا لوق
 اَلِإ ةجاح هلمحت ال ًارئاز ىنءاج نم» : ظفلب هحًحصو ىكبسلا نباو ىناربطلاو

 . «ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ لجو ّرع هللا ىلع ًاقح هل ناك) : ةياور يفو

 قلعت ال ام دصق بائتجا :«ىترايز الإ ةجاح هلمحت ال» :هلوقب دارملاو

 . ةرايزلاب هل

 ةدايعلا ةرثكو ٌيوبنلا دجسملا يف فاكتعالا دصق وحن نم اهب قلعتي ام امأ

 لوصح ىف هدصق رضي الف هلعف رئازلل بدني امم كلذ ريغو ةباحصلا ةرايزو هيف

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 آه بسسس ةلاو باتكلا ىف ةتوبنلا ةرايؤلا

 ةرايزلاب برقثلا عم يوني نأ نسي :مهريغو انباحصأ لاق دقف ءهل ةعافشلا

 . فنصملا هركذ امك هيف ةالصلاو يوبنلا دجسملل لاحّرلا دشب برقتلا

 نم يتآلا ىثنألاو ركذلا لمشيو ءًاتيمو ًايح هلك هترايز لمشي ثيدحلا مث
 ذإ ةرايزلل رفسلا بدنو كلذل لاحّرلا دش ةليضف ىلع هب لدتسيف .دعب وأ برق

 .دصاقملا مكح لئاسولل

 يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام :حيحص دنسب دواد وبأ جرخأ دقو

 . «مالسلا هيلع ٌدرأ ىتح يحور

 يح ِهكَي وه ذإ هيلع مّلسملا ىلع ِهِكَك ةدر يهو ةميظعلا ةليضفلا هذه لمأتف
 .«نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» :ًاعوفرم درو امل ءايبنألا رئاسك هربق يف

 نم ىهتنا . هيلع ّدرلل نيحلا كلذ يف ةيقطنلا ةوقلا در : ةفيرشلا هحور ّدر ىنعمو

 .488ص حاضيإلا

 يناربطلاو رازبلاو ةميزخ نبا هاور رمع نبا ثيدح :يراقلا يلع الملا لاق

 ينطقرادلا هاور ثيدحلا نإ :لاقو ءاهلجأل ىبهذلا هنّسح دهاوشو قرط هلو

 .(817 /؟ج ءافشلا ىلع هحرش) .ثيدحلا ةّمتأ نم ةعامج هحّحصو هريغو

 امك ًاضعب اهضعب يّوقي ةريثك قرط اهل ةرايزلا ثيداحأ نإ :لصاحلاو
 ًاصوصخ (40١ص ”ج) ريدقلا ضيف يف يبهذلا ظفاحلا نع يوانملا هلقن

 ةعبرألا ةّمتألا نأ ىفكيو نيدمتعملا هتمئأو ثيدحلا ظافح نم مهلكو

 ةرايز ةيعورشمب اولاق نيذلا ناكرأو ءاملعلا لوحف نم مهريغو مهنع هللا يضر

 مهنم فاك اذهو «ةدمتعملا مههقف بتك يف مهباحصأ مهنع هلقن امك دلك ئبنلا

 لمعلاب دّيأتي فيعضلا ثيدحلا نأل اهلوبقو ةرايزلا ثيداحأ حيحصت يف

 .نيثدحملاو نييلوصألا دعاوق نم فورعم وه امك «ىوتفلاو

 ثيدحلا ىف ىكيسلا قيقحت

 لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع اذه ةرايزلا ثيدح يف يكبسلا لاق

 : يقهيبلاو ينطقرادلا هاور 2«يتعافش هل تبجو يربق راز نما : يي هللا لوسر

 يدبعلا لاله نب ىسوم ىلع رودت اهلك اهنكل ةريثك قرط هل ثيدحلا اذه

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةئسلاو باتكلا يف ةّتوبنلا ةرايزلا . هسه 2 لا

 مهعيمج ةاورلاو تاياورلا رثكأ اذكه رمع نبا نع رمع نب هللا ديبع نع وهو
 وجرأ :يدع نبا لاق دقف ىسوم امأو «مهيف ةبير ال تاقث لاله نب ىسوم ىلإ

 يفكت هنع دمحأ ةياورو «ةعامجو لبنح نب دمحأ هنع ىور دقف ءهب سأب ال هنأ

 لقأ نأ نيبتي كلذلو ءةقث نع الإ يوري نكي مل هللا همحر دمحأو ءهقيثوت يف

 :يبهذلا لاقو ءهتحص ىوعد يف عزون نإ ًانسح نوكي نأ ثيدحلا اذه تاجرد

 .ًاضعب اهضعب يّوقي ةنّيل اهلك هقرط

 نبا نع هيبأ نع ديز نب نمحرلا دبع ثيدح ثيدحلا اذهل دهشيو :تلق
 ركب وبأ مامإلا هاور .«يتعافش هل تّلح يربق راز نم» :لاق هنأ ِلَك نبنلا نع رمع

 «لاله نب ىسوم ديز نب نمحرلا دبع عبات ثيدحلا اذه يفو «هدنسم يف رازبلا

 . فيعض ديز نب نمحرلا دبعو

 الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ينءاج نم» :لاق هنأ ِةلَك ئبنلا نع رمع نبا نعو

 همجعم يف يناربطلا هاور .«ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ ىلع ًاقح ناك ىترايز

 ظفاحلا هركذو همجعم ىف يرقملا نب ركب وبأو هيلامأ ىف ىنطقرادلاو ريبكلا

 نع روثأملا حصل ننسي سسلا هباتك يف يرصملا يدادغبلا نكسلا نب ديعس

 ةجاح هعزنت مل ًرئاز ينءاج نما ا ينطقرادلا . دنعو و هيدا يثك ةقث فاح

 . (ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ ىلع ًاقح ناك يترايز اَلِإ

 0 تح نما : لاق هنأ هلو يبنلا نع رمع نبا نعد

 ١ : ظفلب يقهيبلا هاورو يناربطلاو نئسلا يف ف ينطقرادلا هاور . . (يتايح يف ينرار

 هب دّرفت :لاقوا(ينبحصو يتايح يف ينراز نمك ناك يتوم دعب يربق رازف جح
 . ركاسع نبا ظفاحلا مكح كلذكو ها فيعض وهو ناميلس نب صفح

 ىرخأ دهاوش

 نم لقأ وه ام اهنمو فيعضلا اهنم ةددعتم ثيداحأ بابلا اذه يف درو دقو

 لثم ةيثيدحلا بتكلا يف اهتاجرد ءاملعلا لصف دقو ءداهشتسالل حلصت اهنكل كلذ

 :دهاوشلا كلت نمف بابلا اذه يف ليصألا لصألا وه يذلا يكبسلل ماقسلا ءافش

 دقف ينرزي ملو تيبلا جح نم) : هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع

 لبش نب نامعنلا هب درفت «بيرغ هنإ :لاقو «لماكلا يف يدع نبا هاور .«ينافج
 .ركنم وهو خيشلا اذه هب درفت : لاقو ينطقرادلا هاورو كلام نع
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 الا سسسسسسسسس ااا ةئسلاو باتكلا يف ةتوبنلا ةرايزلا

 نم وأ يربق راز نم» :لاق ٍةْيلَك هللا لوسر نع رمع لآ نم لجر نعو
 اذكو .هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور . «ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك ينراز

 . ركاسع نباو يقهيبلا

 ًادّمعتم ينراز نم) :ِهِِلكي هللا لوسر لاق :لاق باطخلا لآ نم لجر نعو

 .السرم يليقعلا هاور . «ةمايقلا موي يراوج يف ناك

 ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نم» :ِةَِي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نعو

 . ىنطقرادلا هاور . «ىتايح ىف

 فلؤملا قيقحت

 يتعافش هل تبجو يربق راز نم
 يضاقلا هقيرط نمو 278/7 هنئس ىف ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه

 يف يليقعلاو )١54( رداونلا يف يذمرتلا ميكحلاو 287 /؟ ءافشلا يف ضاّيع

 ءافشلا حرش يف يجافخلا لاقو "4/7 ىنكلا يف يبالودلاو 2٠7١/5 ءافعضلا

 هّلعأ «بابلا اذه يف ءيش نسحأ وهو ها هنسحو يبهذلا هاورو :ه١١ /*

 .نأشلا اذه لهأ دنع ةلعب تسيل رومأ ةثالثب مهضعب

 «متاح وبأ هلاق لوهجم وهو يدبعلا لاله نب ىسوم ةياور نم هنأ :لوألا

 هيلع عباتي ال :يليقعلا لاقو

 يف امك هدنع ام ركنأ :ثيدحلا اذه يف لاق يبهذلا مامإلا نأ : يناثلا

 .نازيملا

 ةقثلا رغصملا رمع نب هللا ديبع وه له هنع ىور نميف مهفالتخا :ثلاثلا

 ؟فيعضلا رّبكملا هللا ديع وأ

 : لوقن كلذ نع باوجلا يفو
 يبأ ةقيرطب لهج اذه هلوقب جاجتحالا نإف لوهجم هنأب متاح يبأ لوق امأ

 عّبتتلاب اذه فرعي حالطصالا لهأ هيلع وه امع ةفلتخم يهف ليهجتلا يف متاح

 ركذ «مهب ٌجتحملا نيحيحصلا لهأ نم ةعامج لهج هارت اذلو «ءارقتسالاو

 ةباحصلا ضعب لّهج دق لب «مهنم ةعست 77١/١ بيردتلا يف يطويسلا ظفاحلا

 .ملعلا لهأ نم ءاهقفلاو نيعباتلا نم ةّمئالاو ردب لهأ نم

 نب دايزو «يردبلا يملسلا ورمع نب جالدم :مهلهج نيذلا ةباحصلا نمف
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 ةئسلاو باتكلا يف ةّيوبنلا ةرايزلا 148

 :ةيراج نب دايز ةمجرت يف 7087/7 بيذهتلا بيذهت يف ظفاحلا لاق «ةيراج
 «ثيدحلا «هينغي ام هلو لأس نما :ِِلَك ئبنلا نع ىور دقو «ةبحص هل :لاقي
 ةرابعب رّبع دق متاح وبأو : :لاق مث نايناهبصألا مصاع يبأ ن نباو ميعن وبأ هركذو
 . فّرصتبو راصتخاب ها ةباحصلا نم ريثك يف لوهجم

 دمحم وبأ يئادصلا ريبج نب حلاص :متاح وبأ مهلهج نيذلا نيعباتلا نمو
 انيلو :لوقي نينمؤملا ريمأ ناكو جارخلا ىلع زيزعلا دبع نب رمع بتاك يدزألا
 لوهجم خيش : متاح وبأ لاقو ةعامجو نيعم نبا هقّنو ءهمساك هاندجوف ًاحلاص

 ةمجرت يف 51/” كرادملا بيترت يفو ,5/5“”2 بيذهتلا بيذهت ها
 وبأ هفرعي مل تابثألا تاقثلا دحأ : سنوي نبا لاق يضاقلا مناغ نب هللا دبع
 .ها لوهجم لاقف هرطق دعبل متاح

 يف متاح يبأ لوقو :515 /8 ثيغملا حتف يف يواخسلا ظفاحلا لاق

 يف لاق هنأ ليلدب ءدحاو ىوس هنع وري مل هنأ هب ديري ال لوهجم هنإ لجرلا
 ظفاحلا لاق اذلو ؛ةعامج هنع ىور دق هنأ عم لوهجم :يفقثلا ديزي نب داّور
 ولو ًالوهجم متاح يبأ دنع نوكي دق لجرلا نأ كل حضوي لوقلا اذه :يبهذلا
 مرك نب ميحرلا دبع يف لاق دقو ءهدنع لوهجم هنأ هب ينعي تاقثلا هنع ىور

 .راصتخاب ها لوهجم هنإ هتاورب هفرع نأ دعب

 ضب ال لوهجم :لجرلا اذه يف متاح بأ لوق ذأ اذهب كلل تبل
 ظفاحلا هبقعت دقو اميس نيحيحصلا لهأ نم مهلهج نيذلا رضي مل امك
 . يتأيس امك يبهذلا

 حدق دق يليقعلا باتك نإف «هيلع عباتي ال :يليقعلا لوقب مهجاجتحا امأ
 هيف لخدأ هنأل هيف عرولاو لدعلا مدعب همهتاو نازيملا ىف يبهذلا ظفاحلا هيف

 يف يبهذلا هيلع تكب دقو نيحيحصلا يف هب ٌجتحا نمو يراخبلا خياشم ضعب
 ىف 178/7 ظفاحلا هللا دبع نب يلع ةمجرت يف هلاق ام كلذ نمف نازيملا
 يبأ نبا ىلإ حنج معن «عنص ام سئبف ءافعضلا يف يليقعلا هركذ :لاق نازيملا
 .ها هللا ءاش نإ ميقتسم هثيدحو ةيمهجلاو داور

 يذلا ةقثلا وه نم ينفّرعت نأ يهتشأ انأ :يليقعلا ىلع تكبي ١5١ /” لاقو
 لمكأو عفرأ ناك ثيداحأب درفنا اذإ ةقثلا لب هيلع عباتي ال امب درفنا الو طلغ ام

 رابكلا ِد هللا لوسر باحصأ ىلإ رظناف :لاق ءرثألا ملعب هئانتعا ىلع لدأو هتبترل
 كلذكو ؟هيلع عباتي ال :هل لاقيفأ ةنسب درفنا دقو الإ دحأ مهيف ام راغصلاو
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 درغنا اذإف ءملعلا نم رخآلا دنع سيل ام هدنع مهنم دحاو لك مهدعب ن نمو نوعباتلا

 لاق نأ ىلإ ًاركنم دعي هنود نمو قودصلا درفت نإو ًابيرغ ًاحيحص دعي نقتملا ةقثلا

 ةمجرت يف حتفلا ةمدقم يف ظفاحلا لاقو .ها عرولاو لدعلاب ءايشألا ٍنِزَف :هل

 نسحلا وبأ كلذ بقعتو هثيدح ىلع عباتي ال :يليقعلا لاق :نالجع نب تباث

 .ها تاقثلا ةفلاخمو ريكانملا هنم ترثك اذإ الإ هّرضي ال كلذ نأب :لاقف ناطقلا

 يبهذلا ةشقانم

 مدقت امل حضوم اذهف «ثيدحلا اذه هدنع ام ركنأ :يبهذلا مامإلا لوق امأ

 درفت نإو :لاق يبهذلا ظفاحلا نأ أبيرق انركذ انأل لاله نب ىسومل قثومو

 امك ثيدحلل حيحصت عونو قيثوت عون هيف اذهف ًاركنم ّذعي هنود نمو قودصلا
 نوركذيو لب هل فيعضت ريغ نم ةقثلا ىلع ركنأ ام نوركذي ءاملعلا نأل ىرتس

 وهو لاوملا يبأ نبا ةمجرت يف هلماك يف يدع نبا ىور «مهحاحص ىف هثيدح

 تلأس :لاق بلاط وبأ انث ةمصع يبأ نبا انث :لاق )١117/4( ةتسلا لاجر نم

 هب سأب ال نمحرلا دبع :لاقف لاوملا يبأ نب نمحرلا دبع نع لبنح نب دمحأ

 رباج نع ردكنملا نبال ًاثيدح يوري ؛ءالؤه مزه نيح قبطملا يف ًاسوبحم ناك
 ؟ركنم وه :هل تلق ركنم وه «هريغ دحأ هيوري سيل ةراختسالا يف ِهَِك يبنلا نع
 .راصتخاب ها هريغ هيوري سيل :لاق

 اذه نمحرلا دبع قيرط نم نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه : لهاجلل لاقيف

 مكحن لهف «ثيدحلا اذهل هحرش دنع ةياكحلا هذه هحتف يف ظفاحلا لقن دقو

 . لمأتف ءركنم وه دمحأ مامإلا لوق لجأ نم ثيدحلا فعضب

 هللا دبع نب ديرب ةمجرت يف 445/7 لماكلا يف يدع نبا لاق :رخآ لاثم

 ءاركنم ًاثيدح هيف رأ ملف ديرب ثيدح تربتعا دقو :لاق ةتسلا لاجر نم وهو

 .اهلبق اهّيبن ضبق ًاريخ ةمأب هللا دارأ اذإ :ثيدحلا اذه ىور ام ركنأو

 مهحاحص يف موق هلخدأ دقو تاقثلا هاورو نسح قيرط اذهو :لاق

 .ها أسأب اذه ديربب نوكي الأ وجرأو
 )08/١9(. ملسم حيحص يف ثيدحلاو :تلق

 ةمجرت ىف "51/5 نازيملا ىف ىبهذلا ظفاحلا لاق :رخآ لاثم

 ثيدح هب ىتأ ام ركنأ نمو :لاق ًاضيأ ةتسلا لاجر نم وهو ملسم نب ديلولا
 .ها نآرقلا ظفح

 نيخيشلا طرش ىلع :لاقو مكاحلاو هنسحو يذمرتلا هاور ثيدحلاو
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 سيل ثيدحلا اذه هدنع ام ركنأو يبهذلا ظفاحلا لوق نأ اذه نم نيبتف
 ىلع ابقعتم لاق دقو اذه نوكي فيكو يوارلل احيرجت الو ثيدحلل افيعضت
 : يليقعلاو متاح يبأ

 .هب سأب ال :يدع نبا لاقو دمحأ هنع ىور ثيدحلا حلاص وه :تلق
 .( 555 3778 /4) نازيملا

 يوارلا يف فالتخالا

 ؟ هللا ديع وأ هللا دييع وه له

 يرمعلا هللا دبع وأ ةقثلا يرمعلا هللا ديبع وهأ هنع ىور نميف مهفالتخا امأ

 يفف ءامهنم لك نع تدرو ةياورلا نأل امهدحأب كسمتلا يف ةجّجح الف فيعضلا

 .ةقثلا رغصملا هللا ديبع نع يليقعلاو هقيرط نم هاور نمو يناربطلا ةياور
 ولف اذه عمو ربكملا يرمعلا هللا دبع يدع نباو يبالودلا ةياور يفو

 لاق باوصب سيل هل رجح نبا فيعضتو «فيعضب سيل هنإف ربكملا هنأ انضرتفا
 يشرقلا نمحرلا دبع وبأ قودصلا ثذحملا مامإلا وه :ريسلا يف يبهذلا

 نع ثّدحو كلام نب سنأو دعس نب لهس مايأ يف دلو يندملا يرمعلا يودعلا

 .ها ثيدحلا نسح ًاريخ ًالماع ًاملاع ناكو يربقملا ديعسو عفان

 .ةقث حلاص :لاقف ؟عفان يف هلاح فيك :نيعم نبال تلق :يمرادلا لاقو

 نبا نع ميرم يبأ نبا لاقو ءهب سأب ال حلاص :دمحأ مامإلا لاقو
 لاق دقو «نسح هنإ :ثيدحلا اذه ىف لاقي ام لقأو «هب سأب ال :نيعم
 اهلجأل هنّسح دهاوشو قرط هل :(2308) لهانملا ىف يطويسلا ظفاحلا
 ةنّيل هقرط : يبهذلا لاق (150 /1) ضيفلا يف يوانملا ظفاحلا لاقو ؛يبهذلا
 اذك هنسح ىبهذلا نأ ركذ لب ىجافخلا ًاضيأ لقنو ءًاضعب اهضعب يّوقي نكل
 لئاضفلا يف هل ةّمئألا ركذ اذه ىلع لدي اممو )/01١( افشلا حرش يف
 لئاضفلا يف هركذ اممو «ةعوضوملا وأ ةفيعضلا ثيداحألا يف هلاخدإ مدعو
 ربق ةرايز لضف ىف لامعألا لئاضف يف يسدقملا ءايضلا ظفاحلا كسانملاو
 يف يميلحلا هلل ديع وبأ ظفاحلا مامإلاو )1:١7. 5١5( للك ىفطصملا
 (ريبحلا صيخلتلا 517 /17) كسانملا يف يعفارلا مامإلاو ١١١( /5) بعشلا
 ةفحت يف نقلملا نباو (4484) حاضيإلا باتك يف كسانملا يف يوونلا مامإلاو
 )١89/5(. جاتحملا
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 . «ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع ًاقح ناك يترايز اّلِإ هّمهي ال ًارئاز ينءاج نما
 ريبكلا يف ىناربطلاو (105/5) هخيرات ىف ركاسع نبا ظفاحلا هاور

 ظفاحلا هاكح ام ىلع هنئس يف ينطقرادلاو 1149 مقر (191/1؟)
 1١(. 5 /5) نازيملا يف هقيرط نم هاورف يبهذلا

 ينهجلا ملاس نب ملسم هيف (؟/4) دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا لاق

 :هوجو نم هيلع مالكلاو ءها فيعض وهو
 مل ملاس نب ةملسم :ًاضيأ هيف لاقي دقو اذه ملاس نب ملسم نأ :لوألا

 ةقثب سيل :لاقف رسفم ريغ أحرج هحرجف يناتسجسلا دواد يبأ ىوس هحرجي
 .ًالوبقم سيل رسفم ريغ حرجلا نأ نأشلا اذه ءاملع دنع عبتملاو

 ام :يبهذلا ظفاحلا لاق ىتح فورعم اذه ملاس نب ةملسم نأ : يناثلا

 .ها مارح ينب دجسم مامإ وه نوكي نأ دعبأ

 نكي مل نإ متاح يبأ توكس نأل ًاروتسم نوكي نأ هلاوحأ ّلقأ نأ :ثلاثلا

 هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا هيلع ىشم امك يوارلل رتس وهف اينمض اليدعت
 ْ . ىرتس امك ةمدقملاو ةعفنملا ليجعت يف رجح نبا ظفاحلاو

 لماكلا يف يدع نبا هركذل هل ًافيعضت دواد يبأ مالك ناك ول هنأ : عبارلا

 .هدروي ملف هيف ملكت نم لك ركذي نأ هتمدقم يف طرش دق هنأل

 الو يئاسنلا الو يليقعلا ال ءافعضلا يف دحأ هركذي مل هنأ : سماخلا

 نكل «يبهذلا ظفاحلا هباع ىتح فيعضتلا ىف فرسأ .يذلا يزوجلا نبا ىتح

 ىلع ًائيش دزي ملو نازيملا يف هايإ هركذل ًاعبت ينغملا يف يبهذلا ظفاحلا هركذ
 .دواد يبأ لوق

 توراه تاياور درس دنع )١19/١( ريسفتلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 اذهو :لاق ًاعوفرم رمع نبا نع عفان نع ريبج نب ىسوم قيرط نم تورامو

 نبا هركذ ريبج نب ىسوم الإ نيحيحصلا لاجر نم تاقث مهلك هلاجر دانسإ
 وهف اذه الو اذه نم ائيش هيف كحي ملو ليدعتلاو حرجلا هباتك يف متاح يبأ

 .ها لاحلا روتسم

 ناك :لاقف هحرج نابح نبا نأ ريثك نبا ظفاحلا ىلع ىفخي الو :تلق
 ظفاحلا لاق اذه عمو ءها هلاح فرعي ال :ناطقلا نبا لاقو «فلاخيو ئطخي
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 يبأ نبا هركذو ًادنتسم هحرجل ركذي ملو ءافعضلا يف يبهذلا هركذ :لاق نسحلا

 :لاقف هبقعتو فرعي ال لوهجم : ينيسحلا نع ثراحلا نب ديوس يف لاقو

 يبأ نبا هعبتو ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو يراخبلا هركذ دقو ةغلابم هذه

 همهتا دقو ًاعفادم ىسودسلا كردم نب نسحلا ةمجرت يف ةمدقملا يف لاقو متاح
 متاح وبأو ةعرز وبأ هنع بتك دقو ًايذاك نوكي فيكو :لاق بذكلاب دواد وبأ
 .ها دقنلا ىف امه نم امهو ًاحرج هيف اركذي ملو

 ىلع ليلدو انمالك يف لوألا دهاشلا وهو دواد يبأ حيرجت ىلع ذر اذهف
 يوارلل ًارتس نوكي نأ لاوحألا لقأف ًاليدعت نكي مل نإ متاح يبأ توكس نأ
 هنأ هلاوحأ لقأ ثيدحلا نأ كلذب تبثف «ملعأ هللاو انمالك يف يناثلا دهاشلا وهو
 بيبح ثذحملا مامإلا هاكح اميف يريصوبلا ظفاحلا هحًحص دق لب نسح
 راز نمل :ثيدح ىلع مالكلا دنع )77١/١1( بلاطملا ىلع هتيشاح يف نمحرلا
 يسلايطلا هاور :يريصوبلا ظفاحلا لاق :لاق «ثيدحلا «ًاديهش هل تنك يربق
 حيحص دنسب يناربطلاو ىلعي يبأ دنع دهاش هل نكل يعباتلا ةلاهجل فيعض دنسب
 . ملعأ هللاو ,ثيدحلا اذه هب دوصقملاو ها

 ةرايزلل لحّرلا دش ةيعورشم
 هلع هللا لوسر ةرايز ةيعورشم ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم دحأ ركني ال

 مالك اهيف ركذنس ةلأسملا هذهو ةصاخ ةرايزلا لجأل لحّرلا دش ةلأسم تيقب
 يفو ءمهنع ىلاعت هللا يضر مالسإلا خياشمو مالعألا ةّمئألا نم ةريبك ةلمج
 ةلمحلاو ءاركنلا ةمجهلا هذه لك فلاخملا نم قحتست ال ةلأسملا هذه ةقيقحلا
 ءامسألا وأ ةيبوبرلا وأ ةيهولألا راكنإ اهيف ةيضقلا نأكو ءاوعشلا ةديدشلا
 لوح الف ميظع ناتهب اذه كناحبس تاماركلا دحجو ةوبنلا راكنإ وأ ءتافصلاو
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 انّيبن ربق ةرايزل لحّرلا ّدشب لوقلا ىلع بترتي يذلا وه ام يردأ الو
 هذه ةلص يه امو ؟رومألا مئاظعو رورشلاو دسافملا نم كي دمحم انديسو
 فلاخملا نم عمسن انك دقف ؟ناميإلا ةرئاد نع جارخإلاو رفكلاو كرشلاب ةلأسملا
 ناه مث «كرش ِهلك لوسرلا ةرايزل لحّرلا ذش نأب :لوقلا ةديدع تاونس لبق
 ةرابعلا تراصو رثكأ فخ مث «ةعدب لحّرلا دش راصو بطخلا فهو رمألا
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 هلل دمحلاف عورشمب سيل لحّرلا دش نإ نولوقي اوراصف قفشأو قرأو نيلأو نوهأ
 .بهاذملا ةظحالمو قئاقحلا كاردإل ًاليلق ًاليلق رئاصبلا حتف يذلا

 لَك هيلإ لحّرلا دش
 رئازلا نم لاقتنا نع ةرابع اهنإ ذإ ءاليحر مزلتستو ًارفس يعدتست ةرايزلا

 نودب لاقتنا روصتي الو ءاكيجم بّلطتيو ًأرفس يضتقي لاقتنالا كلذو روزملل

 رد تاذتلا انودب ةرجه نوكت نأ نكمي ال امك ؛هريغب « ءيجم ققحتي الو رفس

 بئرتي ام لكف هلوسرو هللا ىلإ ناسنالا هب برقي ام مظعأ نم اهنأل نوقداصلا

 نمو ماسي نم ءورونل هلأ ىدَبب# كلذك ة ةبرق اهتامزلتسم هيعدتست ام عيمجو ةبرق اهيلع

 .[4 ٠و 7” :رونلا] رون ني ٌملاَمَه اره لحي
 هباحصأل هنم ءافوو ًاريدقت دحأو عيقبلاب هباحصأل لي هجورخ مص دقو

 اهتيعورشم ثدحتت ةرايزلا هذهب همايق نمف هوك هنم ىفوأ نمو ءماركلا

 ًامئاق بابحتساالاو ًاتباثو ًاحضاو اهل ريدقتلا كلذ ناك اذإو ءاهبابحتسا قطنيو

 اهتيعورشم نم ًاريدقت ّلجأو ًاتوبث مظعأو ًاققحت عورأ ِةِلي هل اهتيعورشمف

 ةدعاقلاو «تاجردلا نيب غلابلا دعيبلاو تاماقملا نيب ميظعلا قرافلل هريغل

 نم يأ كلذك ةبرق اهيلع قفتملا ةبرقلا ةليسو نأ ءاملعلا نيب اهيلع قفتملا

 .اهل اهلاصيإ ةهج

 ةرايزلل رفسلا ةيعورشم ىلع يقهيبلاو ًاضيأ يوونلا مامإلا جتحا دقو

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاآور . (مالسلا

 اهلوسر ةرايزل اهبح اهعفديو اهقوش اهقوسي ةمألا نأ :ثيدحلا اذهب لالدتسالا

 هترايزب تفرشت اذإ اهدهشي ٍَِك هنأ تملع ام اذإ «نيتايحلا يف اهتداعس ردصمو

 تابقع نم اهضرتعي ام لك كلذ ليبس يف تلّمحت هيدي نيب تفقو اذإ اهاريو

 ًابلط لاقتنالا ءاثعوو « ءرفسلا يف قاشم نم هيقالتو تابوعص نم اهفداصيو

 «بونذلا نارفغو جئاوحلا ءاضقو ىنملا غولبو ىضرلل ًاسامتلاو لَك هب ةوظحلل

 فرش يأ ًافرش ةطساو الب هتمأ ىلع مالسلا ّدر يف نإف كلذو اذه نع ًالضفو

 زوفلل عرهيو «نوبحملا ىرابتيو نوملسملا اهليصحت يف ىعسي امنإ ىربك ةمعنو

 001 هل ل رت

 .[؟5 :نيففطملا] 4َنوُمِفتملا نضام َكِلَد فَو## نورئازلا اهب
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 ةئسلاو باتكلا ىف ةتوبتلا ةرايؤلا سس, 4 دلل

 نم دحأ هيلع مّلسي ال هنأ («ىحور ىلع هللا در)) : ِديِككَع هلوق ىنعم قيقحتو

 كا ًادبأ هقرافت ال ىهو «هيلإ ةدودرم ةرهاطلا هحور نوك لاح ىف الإ هيلصاق

 مهداسجأ نع جرخت الو مهيلإ ةدودرم يهف مهتوم دعب مهقرافت ال ءايبنألا حاورأ
 لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح هللا نأل ىلبلا اهيلإ قّرطتي نأ ليحتسيو «ىلبت ال يتلا
 ةروصلا ريغ ىلع نكلو تباثف دسجلل حورلا ةقرافم مدع امأ ؛ءايبثألا داسجأ

 تبثأ دقو «مهبر دنع ءايحأ مهف ةايحلا هذه ىف اهنوفلأيو سانلا اهدهعي ىتلا

 نم ىصحت ال تاجردب مهنم ًانأش لقأو مهنود مه نمل ةايحلا هذه نآرقلا

 َنبَسْحَح اآلَو# : ىلاعت هلوق ءادهشلا ةايح نع ليزنتلا صن يفف ءءادهشلاو نيقيدصلا

 تبث اذإو ١59[ :نارمع لآ] 4هْوهَدري ْمهَيَر َدنِع آَيحَأ لَ اكوْمأ هللا لبس ئأويم سل
 هب مّلسم كلذو ىلوأ باب نم نيلسرملاو ءايبنألا ةايح توبثف كلذب ءادهشلا ةايح
 مهلثم ءاهنع ةيراع اهنم ةيلاخ مهروبق يف مهداسجأ تدهوش نإو ًالقعو ًاقطنم
 بستكيو «توكلملا يف بئاجع دهاشي وهو همون يف طغي مئانلا لثم كلذ يف

 رخآلا دجن رورسو ةذلو ةمعن ىف همون تقو ىضقي امهدحأ دجن امنيبف دحاو

 نأ ىنمتيو «ملألاو عزفلا ةدشو قيضلاو قلقلا نم ناولأ يف تقولا كلذ يضقي

 ىتم هيف ناك امب امهنم لك ثدحيو كلذب ناربخي تاقياضملا هذه قراف ول

 . امهمانم نم اهبتناو امهمون نم اظقيتسا

 الإ تاظحللا نم ةظحل رمت الو تاقوألا نم تقو ولخي ال هنأ مولعمو

 ملع هلصيو ءاهريغو مهتاولص يف هيلع نوملسيو نولصي ّةِْلَي هتمأ نم ريثكو
 ىلصي نمل وعديف كي هيلع اهمالسو هتمأ ةالص هغلبي يذلا كلملا ةطساوب كلذ

 لَ وأ لَم مل نك نمل كَرَكِإَأ َكِلَد فَّذِإ# مهنم هيلع ملسي نم ىلع مالسلا ريو هيلع
 - ه4 ىلا

 [ 7و7 :قَ] 2”كيهَس َّوْهَو

 : هلع هدحسم ىلإ لحّرلا دش

 الإ مظعو فرش ام يذلا ِةلي هدجسم ىلإ لحّرلا دش عرشي كلذكو

 يف ءاج امك هِي لوقي اذهلو ...هيف نيلسرملا ديس ربق نوكلو هيلإ هتفاضإب
 يدجسمو مارحلا دجسملا دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحّرلا ّدشت ال١ :حيحصلا ثيدحلا

 رهظيل ةنيدملا دجسم :لقي ملو «يدجسم) :هلوق ربدتو (ىصقألا دجسملاو اذه

 .ًابذهم أرصتخم يقفلا دّيحم خيّشلل ةرايزلاو لسوتلا باتك نم ىهتنا )١(
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 يف حيرص ثيدحلاو هلي هللا لوسر ىلإ هتبسنب فرش امنإ دجسملا نأ ًايلج كل
 ةرهطملا هتضورب كّربتلاو هيف ةالصلاو ِةِلكَي لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لضف

 ثيدحلا يف سيلو ىلاعتو هناحبس هلل ركذلاو نآرقلا ةءارقو ءاعدلاو اهيف ةالصلاب

 ةرصاقلا لوقعلا ضعب ىلإ ردابتي دق امك ربقلا ةرايزل لاحّرلا دش نع يهنلاب ةلص
 . يناعملا يف ضوخلا نع

 ةّيوبنلا ةرايزلل لالب رفس
 ةرونملا ةنيدملاب هنئاذأو

 لوزن ةصق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع ديج دنسب ركاسع نبا ىور

 ًالالب نإ مث : : لاق سدقملا تيب هنع هللا يضر رمع حتف دعب ايرادب حابر نب لالب

 هبتناف ؟ينروزت نأ كل نآ امأ ؟لالب اي ةوفجلا هذه ام :هل لوقي وهو ِةلَك ئبنلا ىأر

 هدنع يكبي لعجف ول هللا لوسر ربق ىتأف ةنيدملا دصقو هتلحار بكرف «ًافئاخ ًانيزح

 يهتشن :الاقف ءامهلبقيو امهمضي لعجف نيسحلاو نسحلا لبقأف هيلع ههجو غّرمو

 دجسملا حطس العف .دجسملا يف عي هللا لوسرل هب نذؤت تنك يذلا كناذأ عمسن

 :لاق املف ةنيدملا تّجترا ربكأ هللا :لاق نأ املف هيف فقي ناك يذلا هفقوم فقوو

 تجرخ هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ :لاق املف ءاهتّجر تدادزا هللا اَلِإ هلإ ال نأ دهشأ

 ةيكاب الو ًايكاب رثكأ موي يئر امف للي هللا لوسر ثعب :اولاقو نهرودخ نم قتاوعلا

 . «مويلا كلذ نم ِلكَي هللا لوسر دعب ةنيدملاب

 ءافش) هباتك يف يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نيذلا يقت ظفاحلا لاق

 : 01ص ؛مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا

 نم هنع كلذ يور نممو ةْلِلَي هترايز ىلإ رفسلا ىف درو اميف ثلاثلا بايلا

 ةرايزل ةنيدملا ىلإ ماشلا نم رفاس ٍلَي هللا لوسر نذؤم حابر نب لالب ةباحصلا
 وبأ ظفاحلا هركذ نممو بابلا يف صن وهو هيلإ ديج دانسإب كلذ انيور ِةلب هربق
 دمحم وبأ ظفاحلا هركذو «هركذنس يذلا دانسإلاب هللا همحر ركاسع نبا مساقلا

 نذؤي ملو :لاقف لالب ةمجرت يف لامكلا يف هللا همحر يسدقملا ينغلا دبع

 ربق ةرايزل ةنيدملا اهمدق ةمدق يف ةدحاو ةرم الإ يور اميف لَك يبنلا دعب دحأل

 ركب يبأل نذأ هنإ :ليقو ناذألا متي ملو نذأف كلذ ةباحصلا هيلإ بلط هي يبنلا

 جاجحلا وبأ ظفاحلا ًاضيأ كلذ ركذ نمم و «هتفالخ يف هنع هللا يضر قيدصلا

 ايؤور ىلع ربخلا اذهب لالدتسالا يف اندامتعا سيلو : يكبسلا لاق مث «يزملا
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 هللا يضر رمع ةفالخ يف اميس ال يباحص وهو لالب لعف ىلع لب طقف مانملا
 ّيبنلل هايؤرو لالب مانمو ؛ةصقلا هذه مهنع ىفخي الو نورفاوتم ةباحصلاو هنع
 ْ . يباحصلا لعف هب دكأتيف ةظقيلا ىف تبث ام فلاخي ام هيف سيلو ناطيشلا هب لثمتي ال يذلا هَ

 كرت نم ريذحتلا
 كلذ ةعاطتسا عم ِةلَك هترايز

 متأ هترايز كرت نم كرذح كك هنأ ملعاو : كلذ يف رجح نبا ةمالعلا لاق
 هتلمأت نإ ام اهتافآ نم كل نيبو ءريرقت حضوأو نايب غلبأب اهيلإ كدشرأو ريذحتلا
 «ينافج دقف ينرزي ملو ٌجح نم» :درو ثيح بقاوعلاو ةعيطقلا كسفن ىلع تيشخ
 «ينافج دقف ينرزي مل نم :رينملا ردبلا يفو ءافج ٍةَِكَي هترايز كرت يف نأ كل نيبتف
 نع دعبلاو عبطلا ظلغ وأ ةلصلاو ربلا كرت :هانعم نأ ّرمو ينسلا نبا هانعمب هاور
 : ًاعوفرم رمع نبا نع كلام بئارغ يف ينطقرادلاو لماكلا يف يدع نبالو ءءاخسلا
 ريغ كلام نع هاور نم ملعأ ال : يدع نبا لاق (ينافج دقف ينرزي ملو تيبلا جح نما
 .هركذأف ّدحلا زواج دق ًابيرغ ًاثيدح هثيداحأ يف رأ ملو لبش نب نامعنلا

 نب دمحم انثدح :لاق لبش نب نامعنلا قيرط نم نيسحلا نب ىيحيلو

 هنع يضرو ههجو هللا مرك يلع نع يلع نب دمحم نع رباج نع ينيدملا لضفلا
 كاذ نأل هوبذك يذلا ةيطع نب لضفلا نب دمحم ريغ هنأ يضتقي ينيدملا :هلوق «ينافج دقف ينرزب مل نمو يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب يربق راز نم" :ًاعوفرم
 ناك نإ ىلع نب دمحمو «هريغو يفعجلا هنأ لمتحي رباجو ىراخب لزن يفرك
 نم ركاسع نبا هاورو « عطقنم وهف رقابلا ناك نإو ًايلع هابأ كردأ دقف ةيفنحلا نبا
 الف ًاديق سيل ّجح ركذ نأ ّرمو «يلع نع عفرلاب حيرصت ريغ نم قيرطلا اذه ريغ
 هركذ عامس دنع ِةِلَي هيلع ةالصلا مدع يف لعج ٍةكَي هنأ كلذ ديؤيو هل موهفم
 لجر دنع ركذأ نأ ءافجلا نم :لاق ٍهِكي هنأ ًالسرم ةداتق نع حص دقف ًاضيأ ءافجملا
 هيلع ةالصلا كرتو اهيلع ةردقلا عم ةرايزلا كرت نيب نأ ملعي هبو (ّيلع ىلصي الف
 ىشخيف يناثلاو لب لوألا هانعمب ءافجلا يف ءاوتسا فيرشلا هركذ عامس دنع هك
 كرت يف درو ام ريظن حئابقلاو تابوقعلا نم هل لصحي نأ هترايز كرات ىلع ٍذئنيح
 ةعينش ةحيبق فاصوأب ًافوصوم نوكي ًاقلطم وأ هركذ عامس دنع دلك هيلع ةالصلا
 هللا نم ًاديعب هنوكو راثلا لوخد ًاقحتسم هنوكو فنألا مغار هنوكو ًايقش هنوكك
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 تابوقعلا هذه عيمجب هلي انّيبن نمو ليربج نم هيلع أوعدم هنوكو هلوسرو

 لخبلا لك ليخبلا هنأب ًافوصوم هنوكو ةنجلا قيرط أطخأ دق هنوكو قحسلابو
 :لاق هنأ لَك هنع حص امل كلذو ِةِلك هّيبن هجو ىري ال هنوكو هل نيد ال هنوكو

 ةيناثلا ىقترا مث «نيمآ» :لاق ةجرد هلي ىقترا املف اورضحف «ربنملا اورضحا)

 دق !هللا لوسر اي :انلق هك لزن املف ««نيمآ» :لاق ةثلاثلا ىقترا مث (نيمآ» :لاق

 دعب :لاقف يل ضرع ليربج نإ) هي لاقف ءهعمسن انك ام ائيش مويلا كنم انعمس

 ةيناثلا تيقر املف «نيمآ :تلق هل رفغي ملف ناضمر كردأ نم كله يأ  ريخلا نع

 دْعب :لاق ةثلاثلا تيقر املف «نيمآ :تلق كيلع لصي ملف هدنع تركذ نم دْعب :لاق

 ةياور يفو «(«نيمآ :تلق ةنجلا هالخدي ملف امهدحأ وأ هدنع ربكلا هيوبأ كردأ نم

 :تلقف نيمآ لق هللا هدعبأف كيلع لصي ملف هدنع تركذ نمو» :نابح نبا اهحّحص

 :تلق كيلع لصي ملف هدنع تركذ نم فنأ مغرو) نسح اهدنس ىرخأ يفو («نيمآ

 . 2خلإ لجر فنأ هللا مغرأو)ا ىرخأ يفو («نيمآ

 هيناث رسكب (مغر) :هلوقو «ءكله يأ رسكلا يكحو مضلاب (دعب) هلوق

 لصألا وه اذه بارتلا وهو ماغرلاب هقصلأ يأ هفنأ هللا مغرأ يأ هحتفو مجعملا

 ملف هدنع تركذ دبع يقش) :نسح اهدنس ةياور يفو ءزجعلاو لذلاب لمعتسا مث

 يأ ةثلاثلا ةبتعلا تدعص املف» ىقهيبلا دنع ىرخأ ىفو «نيمآ :تلقف كيلع لصي

 كيبل :تلق !دمحم اي :مالسلا هيلع ليربج ينعي لاق جرد ثالث كاذ ذإ ربنملا ناكو
 هدعبأف رانلا لخدف هل رفغي ملو تامف كيلع لصي ملف هدنع تركذ نم :لاق كيدعسو

 كيلع لصي ملف هدنع تركذ نم نإ) :لاقف ىرخأ يفو «نيمآ :تلقف نيمآ لق هللا

 لصي ملف هدنع تركذ نم» ىرخأ يفو ««نيمآ :تلقف هقحسأو هللا هدعبأف رانلا لخد

 . (نيمآ :تلقف هدعبأ مث هللا هدعبأف كيلع

 دلع هنع ءاجو « (رانلا لخد لصي ملف هدنع تركذ نم هنألا :يمليذلا ىورو

 («ةنجلا أطخأ يلع ة ةالصلا يسنف هدنع تركذ نملا :لاق هلك هنأ لصتم نسح دنسب

 وأ[55 :هط] ريم انا كد َكَِدَك # دح ىلع ًادمع كرت ىنعمب امإ يسنو

 مدع لحمو يسن ىتح لغاشت لَو هركذب عمس امل هنأ ىلع لمحيو ءاهباب ىلع
 هولاق امك دماعلاك مثأ اّلِإو هريصقتو هيهالت نم نايسنلا أشني مل ام يسانلا فيلكت

 دنسب ِةِكَي هنع ءاجو ءاهتقو نع اهجرخأ ىتح ةالصلا يسنف جنرطشلا بعل نميف
 . (يلع لصي ملف هدنع تركذ نم لخبلا لك ليخبلا» :لاق هنأ ءحيحص وأ نسح
 رم : هلك يبنلل تلاق اهنأ ةروهشملا ةلازغلا ةصق يف ةيلحلا يف ميعن وبأ ىورو
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 مل نإ :تلاق يدوعت مل نإ :لاق دوعأو يدالوأ عضرأ ىتح «٠ «ينيلخي نأ اذه
 نم ديعس وبأ جرخأو . .كيلع يلصي الف هيدي نيب ركذت نمك هللا يننعلف دعأ
 لَك هنع ءاجو .«ّيلع لصي ملف هدنع تركذ اذإ نم سانلا مألأا» :ثيدح ةلمج

 ىري ال» ًاعوفرم يورو .«هل نيد الف ّيلع لصي مل نم) :ٌمسي مل نم هيف دنسب
 (هيدي نيب تركذ اذإ لصي مل نمو يتنسل كراتلاو هيدلاوا قاعلا سفنأ ةثالث يهجو
 .هبحصو هلآو هردق ميظعو هبانجب ناقيلي ًاميلستو ةالص ملسو هيلع هللا ىلصف

 اهيلع ةردقلا عم ِهكَي هترايز كرتو ةالصلا كرت نيب نأ رم امم ملع دقفا
 فاصوألا هذه عيمج نأو ؛هيلع صن امك ِِلَ هل ءافج امهنم الك نأ يف ًايواست
 ىشخي كرابملا هركذ عامس دنع ِةكَك هيلع ةالصلا كراتل تتبث يتلا ةعينشلا ةحيبقلا

 نم هب ربخأو هظفحاو كلذ رضحتساف مدقت امك ةرايزلا كراتل اهريظن تبثي

 رس للا ىلع هل الماس تركي هلخل اهيلع هنردك عم ةرايزلا كرت يف رات
 ةليسوو هتليسو وه يذلا هّيبن ءافج هكرتب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عوجرلاو حئابقلا
 . مهبر ىلإ قلخلا رئاس

 ةرايزل لوبقلاو اضرلا تاحفن يف يوارضحلا دمحأ خيشلا ةمالعلا لاق
 نيريثك اندهاش دقلو :هللا همحر يكملا لامج يتفملا انخيش لاق : لَك لوسرلا
 ترهظ ةسوسحم ةملظ كلذب لجو ّرع هللا مهثروأف اهيلع ةردقلا عم ةرايزلا اوكرت
 ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع نع مهتعطق تاريخلا نع ةرتفو مههوجو ىلع

 ىلإ سانلا ملاظم مهيلع تبلغ نيريثكو كلذ ىلع اوتام نأ ىلإ ايندلاب مهتلغشو
 .ًارهق اهنم اوعنم نأ

 : ةيسئت

 كرت نأل ىلوألا نايبل وه امنإ «ينافج دقف ينرزي ملو ٌجح نم) :ربخ يف رم
 .جحي مل نمم اهكرت نم حبقأ ةفيرشلا ةئيدملا نم برق دقو ٌجح نمم ةرايزلا

 نإو ٌجح لك بقع روزي نأ هريغ وأ ًايكم هجح نم فرصنا اذإ جاح لكل نسيو

 لضفألا ىلع اذه لمحي لب ًالوأ مدقت ام اذه يفاني الو ءلئنيح هل دكأتت ة ةرايزلا

 افج هنإف اهلصأ نم ًالثم ةرايزلا ىه يتلا ةنسلا كرت فالخب هيف ءافج ال هكرتو

 هريركتب اهرركي مل نم نأو لضفألا وه جحلا راركتب ةرايزلا راركت نأ لصاحلاو

 قلطي هنإ ليق نإ اَلِإ ءافج هنم دجو هنأ هيلع قلطي ال ةرم ولو هنم تدجو نأب

 وه ام ةضراعمل اهرّركت كرت نم امأ .هائعم يف رم امل ًازوجت لضفألا كرت ىلع

 مهيلع موقي نم نودجي ال لايع ىلع ىرج وأ هتدافتساو ملع ةدافإك اهنم مهأ
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 كلذ لمأتف ًازاجم الو ةقيقح ال جحلا رركتب اهرركت كرتب انه ءافج الف ًالثم هريغ
 . همالك ىهتنا مهم هنإف

 ًاجاح داع اذإ ماوعلا رثكأ تيأر دقلو :هللا همحر رجح نبا لضافلا لاق

 هنع نوخلسيو راع يأو راعو صقن يأو صقن كلذ نأ نودعي هك يبنلا رزي ملو'
 نأ ىلإ مهيف ةلثم كلذ ريصيو مهدنع فاصوألا فرشأ وه يذلا جاحلا مسا

 عجر نمل مهصيقنتو مهرييعت نم دتشا دقلو «هتوم دعب هدالوأ يفو لب تومي

 جرخ نأ ىلإ دحأب عامتجالا مدعو هتيب يف عاطقنالا ىلإ هأجلأ ام ةرايز ريغ نم
 كلت لاوزب ًارورسم ًاحرف هدلب ىلإ عجرو رازو ّجحف يناثلا ماعلا يف جاجحلا عم
 هترايز ةمظعو كَم هتمظع نأ دجت ماوعلا نم كلذ لمأتف «هنع ةعينشلا ةمصولا

 يف نيميقتسم ريغ مهدجت اذكو مهعابط يف تمكحتساو مهبولق يف ترقو

 مهرودو مهيضارأ نع جورخلا اهلجأل نورثؤيو ةرايزلا نورثكي مث مهتلماعم

 مهنظ نسح عم ةغيلبلا نويدلا نونيادتي مهنأ ىتح مهتعتمأو مهلاومأ شياعمو

 راوزلاب ةكم نم جرخت نيح لفاوقلا تيأر اذإو مهنع ىلاعتو هناحبس هللا يفويو

 ءاهب مهلو مههوجو ىلع ةّيوبنلا راونألا دجت بجر لك لئاوأ يف بركرلا وأ

 مهتقرافم يف هلهأبو هسفنب ىخسي ناسنإلا نأ ىتح ِهكي هترايز ىلإ نينح مهلو
 صحمي نأ بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ميركلا هللا نم ءاجرلاف هلك هّيبن ةرايزو

 هّيبن نمو مهتالزو انتالز رفغيو مهتاطرفو انتاطرف وحميو مهقئاوبو انقئاوب
 انبر ىلإ مهلو انل عفشي نأ يدابلاو رضاحلل هتفأر تمع يذلا ميحرلا فوؤرلا

 تاربعلا لاسرإ عم لامعألا حالصإ ىلإ انقفويو تافلاخملا نم عيمجلا ريهطت يف

 يعاسملا لضفأل انقفوو كلذ انل ىلاعت هللا رسي تامملا ىلإ تاف ام ىلع ًافسأ

 املك دمحم انديس ىلع هللا ىَلصو ميحر محرأو ميرك مركأ هنإ كلاسملا فرشأو

 .نيمآ نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ

 صلاخلا ديحوتلاو ةّيوبنلا ةرايزلا
 الو كرش هبوشي ال قداص ناميإو صلاخ ديحوت ةقيقحلا يف ةّيوبنلا ةرايزلا

 نب دمحم ةلاسرلا بحاصل رارقإ اهنأل كلذو كرش نم ةّرذ الو كرش ةهبش
 يف ةبترلا ةياغو فورعملاو ةّئملا مامتو ناسحإلا لامكو لضفلا ميظعب هللا دبع
 ضعب ليخت امأو «ديحوتلا نيع وه اذهو ةقداصلا ةضحملا ةيدوبعلاو فرشلا

 نأو ديحوتلا ىلع ةظفاحملا باب نم اهيلإ رفسلا وأ ةرايزلا عنم نأ نيمورحملا
 نأل هتلابخو هلّيختم ةوابغ ىلع لد لطاب ليخت وهف كرشلا ىلإ يدؤي امم كلذ
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 اهيف روصلا ريوصتو اهيلع فوكعلاو دجاسم روبقلا ذاختا وه كلذل ىدؤملا
 كربتلاو ءاعدلاو مالسلاو ةرايزلا فالخب ةحيحصلا ثيداحألا يف درو امك

 عم كلذ لعف اذإ يناسنإلا عونلا نأ ققحتيو امهنيب قرفلا ملعي لقاع لكو
 لئاقلا نأو ةتبلا روذحم ىلإ يدؤي ال ءاّرغلا ةعيرشلا بادآ ىلع ةظفاحملا

 هلوسر ىلعو ىلاعتو هناحبس هللا ىلع لوقتم ةعيرذلل ًادس ةلمج كلذ عنمب

 هتبتر عفرو هي يبنلا ميظعت بوجو :امهدحأ امهنم دب ال نارمأ انهو ءّهك
 درفنم ىلاعتو كرابت برلا نأ داقتعاو ةيبوبرلا دارفإ : يناثلا «قلخلا رئاس نع
 يرابلا ةكراشم قولخم يف دقتعا نمف هقلخ عيمج نع هلاعفأو هتافصو هتاذب
 ءيش نع ِدَلِكَي لؤسرلاب رصق نمو كرشأ دقف كلذ نم ءيش يف ىلاعتو هناحبس
 ملو ميظعتلا عاونأب ِكَي هميظعت يف غلاب نمو ءرفك وأ ىصع دقف هتبترم نم
 ىلع ظفاحو قحلا باصأ دقف ىلاعتو هناحبس يرابلاب صتخي ام هب غلبي
 الو هيف طارفإ ال يذلا لوقلا وه كلذو اعيمج ةلاسرلاو ةيبوبرلا بناج
 :ةدربلا يف يريصوبلا لضافلا لاق « طيرفت

 مكتحاو هيف ًاحدم تئشامب مكحاو مهّيبن يف ىراصنلا هتعّدا ام عد

 مظع نم تئش ام هردق ىلإ بسناو 2فرش نم تئش ام هتاذ ىلإ بسناو
 مفبقطانهنع برعيفذح هل سيل هللا ل وسر لضف نإف

 ةذسلاو ةيوفطصملا ةرضحلا كلت حدم دصق نم لك بطاخي ىنعملاو

 ريغ ٌّيوبنلا حدملا بيلاسأ نم هدارأ بولسأ يأ كولس يف هل ةصخرلاب ةيدمحملا
 همازلتسال هيلع مادقإلا زوجي ال هنإف مالسلا هيلع ىسيع يف ىراصنلا هتعّدا ام
 لامكلا تافص نم هيف احدم تئش امب مكحاو هلوسرو هللا دبع لق لب كرشلا

 لب «جرح نم كيلع سيل هيف ةصخر وذ كنإف لامجلا تامسو لالجلا توعنو
 الإ طحت مل كسفنب هليصحت يف تدجو كدهجو كتقاط لج كلذ يف تلذب ول
 اهل تعاط دق ةمظع لَك هتمظع نإف هلامج توعنو هلامك ىناعم نم ليلقلاب

 ىف بكراو ةرصايقلا هابج اهل تعضخ دق ةبترم هنأش ٌولعو «ةربابجلا قانعأ

 كلسم هيلع ءانثلا يف كلساو ىراصنلا ال راصنألا ةداج هيلع ءارطإلا قيرط
 اولوقو ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ىنورطت ال» :ِةلَي هنعو ءىرايحلا ال نيدتهملا

 تايآ ىف هيلع ىنثأو ديجملا هباتك ىف هللا هحدم دقو فيك ؛(هلوسرو هللا دبع

 هّيبن ةرضح يف ةنطابلاو ةرهاظلا بادآلاب هدابع رمأو ميظعلا ناقرفلاو ركذلا
 علي نمل :لاقف هتعاطب هتعاطو همساب همسا نرقو يدهم ًايداه هلعجو مركملا
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 َمل هل ليق امل هللا همحر ضرافلا نبا لاق 8١[. :ءاسنلا] هلأ َعاَطَ َدَقَك َلوُسَل ماما
 : هلك يبنلا حدمت مل

 ارثكأو هيلع ينثملا غلاب نإو أارّضقم ّيبنلا يف حدم لك ىرأ

 ىرولاحدمتامرادقمامفهيلع هلهأوه يذلاب ىنثأ هللاذإ

 : ءافشلا يف ضاّيع يضاقلا لاق

 :لصف

 هانركذ ام لالجلاو لامكلا لاصخ ناك اذإ : هللا همحر ىضاقلا هيقفلا لاق

 لامج وأ بسن نم امإ رصع لك يف هل تقفتا اهنم ةدحاوب فرشي انم دحاولا اندجوو
 لاثمألا همساب برضتو هردق مظعي ىتح ةحامس وأ ةعاجش وأ ملح وأ ملع وأ ةوق وأ
 لاوب ممر لاوخ روصع ذنم وهو همظعو هرثأ بولقلا يف كلذب فصولاب هل رقتسيو
 ربعي الو دع هذخأي ال ام ىلإ لاصخلا هذه لك هيف تعمتجا نم ردق ميظعب كنظ امف

 ةوبنلا ةليضف نم لاعتملا ريبكلا صيصختب الإ ةليح الو بسكب لاني الو لاقم هنع
 يحولاو وندلاو برقلاو ةيؤرلاو ءارسإلاو ءافطصالاو ةبحملاو ةّلخلاو ةلاسرلاو

 ىلإ ثعبلاو جارعملاو قاربلاو دومحملا ماقملاو ةعيفرلا ةجردلاو ةليسولاو ةعافشلاو
 ءاولو مدآ دلو ةدايسو ممألاو ءايبنألا نيب ةداهشلاو ءايبنألاب ةالصلاو دوسألاو رمحألا

 ةيادهلاو ةنامألاو مث ةعاطلاو شرعلا يذ دنع ةناكملاو ةراذنلاو ةراشبلاو دمحلا

 ةمعنلا مامتإو لوقلا عامسو رثوكلاو لوّسلاو ءاضرلا ءاطعإو نيملاعلل ةمحرلاو

 رصنلا ةّرزعو ركذلا عفرو رزولا عضوو ردصلا حرشو رخأت امو مدقت امع وفعلاو
 نآرقلاو يناثملا عبسلاو ةمكحلاو باتكلا ءاتيإو ةكتالملاب دييأتلاو ةنيكسلا لوزنو
 سانلا نيب مكحلاو ةكئالملاو هللا ةالصو ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلاو ةمألا ةيكزتو ميظعلا

 ميلكتو هتوعد ةباجإو همساب مسقلاو مهنع لالغألاو رصإلا عضوو هللا هارأ امب
 ليلقلا ريثكتو عباصألا نم ءاملا عبنو مصلا عامسإو ىتوملا ءايحإو مجعلا تادامجلا

 بيغلا ىلع عالطالاو بعرلاب رصنلاو نايعألا بلقو سمشلا درو رمقلا قاقشناو
 هيوحي ال ام ىلإ سانلا نم ةمصعلاو مالآلا ءاربإو ىصحلا حيبستو مامغلا ليلظتو
 ىلاعت هللا ّدعأ ام ىلإ هريغ هلإ ال هب هلضفمو كلذ هحنام اّلِإ هملعب طيحي الو لفتحم
 ىنسحلاو ةداعسلا بتارمو سدقلا تاجردو ةماركلا لزانم نم ةرخآلا رادلا يف هل

 .ىهتنا مهولا اهينادأ نود لاحيو لوقعلا اهنود فقت يتلا ةدايزلاو

 انغَّلبيو هلاضفإ نم ةطسبو هلابقإ نم ةّرذب انيلع ّنمي نأ ميركلا هللا لأسن
 .لآلاو بحصلاو َهَْي ّيبنلا هاجب لامآلا
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 صوصن
 نم فلسلا ةّمثأ

 ءاهقفلاو نيثدحملا

 ةرايز مكح نع
 دشو 8 لوسرلا

 هيلإل حّرلا
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 مامهإلا

 ةّوبنلا ةرايزلاو سنأ نب كلام
 رثآمل مارتحالاو ميظعتلاو ريقوتلا يف ةرجهلا راد مامإ كلام فقاوم نإ

 رئاسو فيرشلا ّيوبنلا دجسملا نم اهيف امب ةرّونملا هتنيدمو هدهاشمو ِةِلَي يبنلا
 بكري ال ناك هنأ رهتشا دقف مجارتلا بتك اهب تحفط اهبارتو لب ةفيرشلا ةنكمألا

 للك هللا لوسر ةثج اهيف ةنيدم ىف بكرأ نأ هللا نم ىيحتسأ :لوقيو ةنيدملاب

 هئاسلج ىلع كلذ بعصي ىتح ىنحناو هنول رّيغت هدنع هل ئبنلا ركذ اذإ ناكو
 نم هب ىلاعت هللا هزيم يذلا نإ لب «كلذ ىف ةروهشملا هفقاوم نم كلذ ريغ ىلإ

 ريقوتلا ميظع نم كلام هيلع ناك امل وه امنإ هئاسلج بولق يف ةميظعلا هتبيه
 يف توصلا عفر يف روصنملا رفعج ابأ هترظانم ةصفو لَ يبنلل ريدقتلاو

 فيرشلا هربق مامأ ءاعدلا دنع ِةِكَك هللا لوسر لابقتساب هل هرمأو ّيوبنلا دجسملا

 .ملع ىلع ران نم رهشأ ةصقلا هذه «مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو هنإ :هل هلوقو
 ربقل ةرايزلا بابحتسا ىري ًاكلام نأب لوقلا تابثإ لصاحلا ليصحت نمف

 بذأتلا ىلع ْثحلا يفو ُهْلَب يبنلاب سانلا بولق طبر يف وه نم وهو هلي يبنلا
 هيلع ام ةفلاخمو ءافجلا نيع وه يذلا ٍةَِلَي هترايز مدع ىري هنأ لقعي فيكف ءهعم

 لجأل ةرايزلا ىلع صرحلا نم نيعباتلا رايخو ماركلا ةباحصلا ذنم نوملسملا

 .ةو هيمدق ئطاومو هيدي سمالمو هتضورب كّربتلاو هيلع مالسلا

 لحّرلا دش وأ ةرايزلا ةهاركب لوقلا كلام مامإلا ىلإ مهضعب بسن دقو
 هلقي مل ام هليوقتو هيلع بذكو كلام ىلع ءارتفاو مهف ءوسو لهج اذهو اهيلإ

 هركي نم هدصقي ام دصقي ملو كلذ لقي مل أكلام نأ وه هيف كش ال يذلا قحلاو

 ديلولا وبأ هلقن يذلا ّصنلا يف ءاج امك وه كلام هلاق يذلا لب «ةرايزلا

 ةرايزل ةرايزلا لاقي نأ هركأ :كلام لاق «ليصحتلاو نايبلا ىف دشر نب دمحم

 نوكي نأ كلذ مظعأو لك ئبنلا ُتْرُر :سانلا لوقي ام هركأو «مارحلا تيبلا
 هجو نم الإ ملعأ هللاو اذه كلام هرك ام :دشر نب دمحم لاق ء«رازي ِةِلَك ئبنلا
 نم اهيف عقو دقو ىتوملا يف لمعتست ةرايزلا تناك املف ةملك نم ىلعأ ةملك نأ

 ْ و
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 أل م يب ب هيلإ لحرلا دشو لَك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثذحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن مسلي

 :لاقي نأ هرك امك هلك يبنلا يف ةرابعلا هذه لثم ركذي نأ هرك عقو ام ةهاركلا
 هرك امكو «ىلاعت هللا لاق امك تادودعملا مايألا :لاقي نأ بحتساو قيرشتلا مايأ
 هنأك ةرايزلا فاوط كلذكو ءاذه وحنو ةريخألا ءاشعلا :لاقيو ةمتعلا :لاقي نأ
 ني رُكضَمَأ ذإَم :هباتك يف ىلاعت هللا لاق امك ةضافإلاب ىمسي نأ بحتسي
 .اذه نم مسالا هل قتشي نأ بحتساف [194 :ةرقبلا] 4تَفَرَع

 لَك ئبنلا ربق ىلإ يضملاو تيبلاب فاوطلا يف ةرايزلا ظفل هرك هنإ :ليقو
 ىب هعفني الو كلذب هلصيل سيل مالّسلاو ةالّصلا هيلع هربق ىلإ يضملا نأل

 باوثلا يف هتبغرو هلعف نم همزلي امل هيداب لعفي امنإو تيبلاب فاوطلا كلذكو
 .دشر نبا مالك ىهتنا «قيفوتلا هللابو لجو ّرع هللا دنع نم كلذ ىلع

 :©7لاقف رخآ ريسفتب اذه كلام مالك ضاّيع يضاقلا رّسف دقو :تلق
 ول هنأو لَك ئبنلا ربق ىلإ هتفاضإل هل كلام ةهاركو هعنم نأ :يدنع ىلوألاو
 دتشا دبعي ًانثو يربق لعجت ال ّمهللا :ِلَك هلوقل ههركي مل ِةْلَم ئبنلا انرز :لاق
 ىلإ ظفللا اذه ةفاضإ ىمحف ءدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ
 . ملعأ هللاو بابلل ًامسحو ةعيرذلل ًاعطق كئلوأ لعفب هبشتلاو ربقلا

 راز نم :هلوق هيلع لكشي هراتخا امو يضاقلا مالك اذه :يكبسلا لاق
 كلام غلبي مل ثيدحلا اذه نوكي نأ الإ ربقلا ىلإ ةرايزلا فاضأ دقف «يربق
 سفن يف مكحلا اذه تابثإ يف ال هنع راذتعالا يف يضاقلا هلاق ام نسحي ٍلئنيحف

 وه امنإ روذحملاو هيف روذحم ال ٍةِلَو يبنلا لوق نم كلذ نإ :لوقي هلعلو رمألا

 .هريغ لوق يف

 :ىكلاملا نارمع ىبأ نع ىلقصلا قحلا دبع لاق دقو :ثلاث ليلحت
 ءاش نم ةرايزلا نأل لت ئبنلا ربق انرز :لاقي نأ كلام هرك امنإ :لاق هنأ
 ينعي :قحلا دبع. لاق «ةبجاو هك يبنلا ربق ةرايزو اهكرت ءاش نمو اهلعف
 ةرايز يف ركذت امك هيف ةرايزلا ركذت ال نأ يغبني «ةبجاولا ننسلا نم
 ىلعأو فرشأ لَك ئبنلاو ءكرت ءاش نمو مهراز ءاش نم نيذلا ءايحألا
 .ها .رازي هنأ ىمسي نأ نم

 )١( هربق ةرايز مكح عساّتلا لصفلا ضايع يضاقلل افشلا 35.
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 يضااقلا مامإلا
 ةّيوبنلا ةرايزلاو ضاّيع

 : (افشلا) هباتك يف ىسوم نب ضاّيع لضفلا وبأ يضاقلا ظفاحلا مامإلا لاق

 .اهيف بغرم ةليضفو اهيلع عمجم نيملسملا ننس نم ةنس ْدِْلَو هربق ةرايزو

 . «يتعافش هل تبجو يربق راز نما : لت يبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ًابستحم ةئيدملا يف ينراز نم» :ِهلَك هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع

 . (ةمايقلا موي اعيفش هل تنكو «يراوج يف ناك

 كلام هركو ؟«يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نمل :رخآ ثيدح يفو

 .ِللَك ئبنلا ربق انرز :لاقي نأ

 : لَك هلوق نم درو امل مسالا ةيهارك : ليقف كلذ ىنعم يف فلتخا دقو
 . (روبقلا تاراّوز هللا نعل)»

 . ةرايزلا مسا قلطأ دقف . . .«يربق راز نم» :هلوقو

 سيل ًاضيأ اذهو روزملا نم لضفأ رئازلا نإ :ليق امل كلذ نأل :ليقو
 .امومع اذه سيلو عقةفصلا هذهب رئاز لك سيل ذإ ءيشب

 يف ظفللا اذه عنمي ملو مهبرل مهترايز ةنجلا لهأ ثيدح يف درو دقو
 . ىلاعت هقح

 انرزو «ةرايزلا فاوط :لاقي نأ كلام هرك امنإ :هللا همحر نارمع وبأ لاقو

 لل ئبنلا ةيوست هركو ضعبل مهضعب مهنيب كلذ سانلا لامعتسال 85 ّيبنلا ربق

 ل6 ئبنلا ىلع انمّلس :لاقي نأب ٌصخُي نأ بحأو ظفللا اذهب سانلا عم

 قلي هربق ىلإ ىطملا دش بجاوو .«سانلا نيب ةحابم ةرايزلا نإف :ًاضيأو

 .ضرف بوجو ال ديكأتو بيغرتو بدن بوجو انه بوجولاب ديري

 هنأو لك ئبنلا ربقل هتفاضإل كلام ةهاركو هعنم نأ يدنع يذلاو ىلوألاو

 دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :ِةْلَي هلوقل «ههركي مل هلك ئبنلا انرز :لاق ول
 . (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا .يدعب

 ةعيرذلل ًاعطق كئلوأ لعفب هبشتلاو ءربقلا ىلإ ظفللا اذه ةفاضإ ىمحف
 . ملعأ هللاو «بابلل ًامسحو
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 رورملا ٌجح نم نأش نم لزي مل اممو :هيقفلا ميهاربإ نب قاحسإ لاق

 هتضور ةيؤرب كربتلاو ٍةْيكَو هللا لوسر دجسم يف ةالصلا ىلإ دصقلاو ةنيدملاب

 ثاك يذلا دومعلاو هيمدق ئطاومو ءهيدي سمالمو ءهسلجمو ء«هربقو هرينمو

 ةباحصلا نم هدصقو هرمع نمبو هيلع هيف يحولاب ليربج لزنيو «هيلإ دنتسي
 .هلك كلذب رابتعالاو نيملسملا ةّمئأو

 فقو نم هنأ انغلب :لوقي ٌتكردأ نم ضعب تعمس :كيدف يبأ نبا لاقو

 : بازحألا] 4ّنّبلأ لع َنوْلَصي ُهَتَحِبْكمو هلأ نإ : ةبآلا هذه التف ِهكَي ئبنلا ربق دنع
 ىَّلص :كلم هادان ةرم نيعبس اهلوقي نم دمحم اي كيلع هللا ىَلص :لاق مث 7
 .ةجاح هل طقست ملو «نالف اي كيلع هللا

 هتعذو املف زيزعلا دبع نب رمع ىلع تمدق :يرهملا ديعس نب ديزي نعو
 ينم هئرقأف هل يبنلا ربق ىرتس ةنيدملا تيتأ اذإ . . .ةجاح كيلإ يل :لاق
 ْ ْ ..مالسلا

 . ماشلا نم ديربلا هيلإ دربي ناكو :هريغ لاق
 هيدي عفرف فقوف هلك يبنلا ربق ة ىتأ كلام نب سنأ تيأر : مهضعب لاق

 . فرصنا مث ِةلَك يبنلا ىلع ملسف ةالصلا حتتفا هنأ تننظ ىتح

 ههجوو فقي اعدو كي ّيبنلا ىلع ملس اذإ :بهو نبا ةياور يف كلام لاق

 ال :طوسبملا يف لاقو .هديب ربقلا سمي الو ملسيو ونديو ةلبقلا ىلإ ال ربقلا ىلإ
 . يضميو ملسي نكلو وعدي هلك يبنلا ربق دنع فقي نأ ىرأ

 ءيجي رثكأو ةرم ةئام هتيأر . . .ربقلا ىلع ملسي رمع نبا ناك : عفان لاقو

 ىلع مالسلا ءركب يبأ ىلع مالسلا لَك ّيبنلا ىلع مالسلا :لوقيف ربقلا ىلإ
 .فرصني مث ( يبأ

 جو ىلع تضر ريس سا يش دم ىلع تيل رمح

 ةيكلاملا ةّمئألا لاوق
 نيثّدحملاو ءاهقفلا نم

 نارمع يبأ خيشلا نع يلقصلا قحلا دبعل بلاطملا بيذهت باتك يف ءاج
 نئسلا نم ىنعي :قحلا دبع لاق «ةبجاو ِةِكَت ئبنلا ربق ةرايز نأ :ىكلاملا

 يتلا لئاسملا ضعب يف تيأر :باتكلا اذه يف ًاضيأ قحلا دبع لاقو «ةبجاولا

 هب جحيل لامب رجؤتسا لجر يف هل ليق ديز يبأ نب دمحم وبأ خيشلا اهنع لئس
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 :لاق .كلت نم هعنم رذعل روزي نأ ةنسلا كلت عطتسي مل ةرايزلا هيلع اوطرشو
 . كلذ هنع ىكاحلا لاق ةرايزلا ةفاسم ردقب ةرجألا نم دري

 :قحلا دبع لاق ءروزي ىتح هبئان عجري نأ هيلع :انخويش نم هريغ لاقو
 نإو ةرايزلا صخي ام ةرجألا نم طقسي انهاهف اهئيعب ةنسل جحلل رجؤتسا نإ رظنا

 «نالقنلا قفتا دقو ءروزيو عجري انهاهف هتمذ يف ةنومضم ةجح ىلع رجؤتسا
 يلقصلا يورقلا يمهسلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع وه اذه قحلا دبعو
 يقلو ّجحو هريغو نارمع وبأ مهنم ًاضيأ نييلقصلاب هقفتو ناوريقلا خويشب هقفت

 هلأسو ءايشأ يف هثحابف نيمرحلا مامإ يقلف ًايناث ٌجحو هللا همحر باهولا دبع
 يفوت كلام بهذم يف ة ةريثك أبتك فلأ فيلأتلا حيلم ناكو اهنع هباجأ لئاسم نع

 راجئتسالا يف هركذ يذلا عرفلا اذهو «ةئامعبرأو نيتسو تس ةنس ةيردنكسإلاب

 . نسح عرف ةرايزلا ىلع

 مالك نم روبقلا ةرايز يف ىكح نأ دعب ديز يبأ نبال رداونلا باتك يفو
 ملسيو دحأب ءادهشلا روبق يتأي :لاق كلام نع ةعومجملا نعو بيبح نبا

 :بيبح نبا مالك نم ًاضيأ هيفو «هيعيجض ىلعو ِةلِكَي هربق ىلع ملسي امك مهيلع
 لَك ئبنلا ىلع ميلستلا يف ةنسلا نم ءاج ام روبقلا لهأ ىلع ميلستلا ىلع لديو

 .نيروبقم رمعو ركب يبأو
 باتكب ىمسملا ةيبتعلا حرش يف يكلاملا دشر نب دمحم ديلولا وبأ لاقو

 نع لئسو :هلَك ئبنلا ربقب رمي يذلا مالس يف عماجلا باتك يف ليصحتلاو نايبلا
 ملسي نأ هيلع كلذ ىرأ ءمعن :لاق ؟ٌرم املك ملسي نأ ىرتأ لَك يبنلا ربقب راملا
 لاق كلذ ىرأ الف هب رمي مل اذإ امأف كلذ نم سانلا رثكأ دقو ءهب رم اذإ هيلع

 اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا ءدبعي ًائثو يربق لعجت ال ّمهللا» : هلك هللا لوسر

 نم ةعس يف وهف هيلع رمي مل اذإف اذه نم سانلا رثكأ دقف ادجاسم مهئايبنأ روبق
 رمألا نم اذه ام :لاقف موي لك ٌَِي يبنلا ربق يتأي بيرغلا نع لئسو لاق «كلذ
 ملسي نأ همزلي هنأ اذه يف ىنعملا :دشر نب دمحم لاق «جورخلا دارأ اذإ نكلو

 دنع عادولل الإ هيلع ملسيل هب رمي نأ هيلع سيلو ّرم ام ىتم هب رم املك هيلع

 الثل هيلإ موي لك نايتإلاو هيلع مالسلاو هب رورملا رثكي نأ هل هركيو جورخلا
 ىهن دقو ءهيف ةالصلل موي لك ىتؤي يذلا دجسملاك كلذ هلعفب ربقلا لعجي

 هللا بضغ دتشا ءدبعي ًانثو يربق لعجت ال ّمهللا» :هلوقل كلذ نع دي هللا لوسر
 .دشر نبا مالك ىهتنا (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع
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 ةهارك امنإو مالسلا ىلوألا ةقيرطبو عادولل هيتأي نأ هيلع لعج فيك رظناو
 . هيلع قفّتم بابحتسالا لصأو هركذ امل راثكإلا

 لوسرلا دجسم لخد اذإ لوقيو :بيبح نبا لاق :ضاّيع يضاقلا لاقو
 دمحم ىلع هتكئالمو هللا ىلصو انبر نم انيلع مالسلا ءهللا لوسر ىلع مالسو هللا مسبلا
 «ميجرلا ناطيشلا نم ينظفحاو كتنجو كتمحر باوبأ يل حتفاو يبونذ يل رفغا مهللا
 كفوقو لبق نيتعكر اهيف عكراف ربنملاو ربقلا نيب ام يهو ةضورلا ىلإ دصقا مث
 ملستو كرضحي امب ينثتو هيلع يلصتف ًارقاوتم ًاعضاوتم ربقلاب فقت فقت هث رقاب
 ابق دسم تأت نأ عدت الو امهل وعدو امهتع هللا يضر رمعو ركب يبأ ىلع

 .ءادهشلا روبقو

 ربقلا اوتأ اهولخد وأ اهنم اوجرخ اذإ ةنيدملا لهأ تيأرو :مساقلا نبا لاق
 نأل ءابرغلاو ةنيدملا لهأ نيب د قرفف : يجابلا لاق «يأر كلذو :لاقاوملسف

 ربقلا لجأ نم اهودصقي مل اهب نوميقم ةئيدملا لهأو كلذل اودصق ءابرغلا
 . ضاّيع يضاقلا هاكح ام ىهتنا «ميلستلاو

 اودصق ءابرغلا نأ ىلع هتلالدو كلذل اودصق ءابرغلا نإ يجابلا لوق رظناو
 ةرايزلا نأ هللا همحر كلام بهذم نم صخلتملاو «ميلستلاو ربقلا لجأ نم ةنيدملا
 ءروذحم ىلإ يضفي دق يذلا اهنم راثكإلا هركي عئارذلا دس يف هتداع ىلع هنكلو ةبرق
 ريخلا نم راثكإلا نأل اهنم راثكإلا بابحتساو اهبابحتساب نولوقي ةثالثلا بهاذملاو
 روبق يتأيو :رداونلا باتك يفو . ةرايزلا بابحتسا ىلع نوعمجم مهلكو ريخ

 .هيعيجض ىلعو هلي هربق ىلع ملسي امك مهيلع ملسيو دحأب ءادهشلا

 نب نمحرلا دبع نب هللا ءاطع نب ميركلا دبع دمحم وبأ لاقو
 اهيف مزتلا يتلا هكسانم يف يكلاملا نسحلا نب ىسيع نب دمحم نب هللا دبع

 :كلام بهذم روهشم

 الإ كلذ دعب قبي مل عورشملا هجولا ىلع كترمعو كّجح كل لمك اذإ
 ىلع مالسلاو هدنع ءاعدلاو ِةلَي يبنلا ىلع مالسلل كي هللا لوسر دجسم نايتإ
 ةالصلاو نيعباتلاو ةباحصلا روبق نم هيف ام ةرايزو عيقبلا ىلإ لوصولاو هيبحاص
 .هكرت كلذ ىلع رداقلل يغبني الف ولم لوسرلا دجسم يف

 يشملا وأ مارحلا دجسملا ىلإ رذنلا امأو : : ةلاسرلا حرش يف يدبعلا لاقو
 ّيبنلا ربق : ةرايزا ةئيدملا ىلإو ةرمعلاو جحلا وهو عرشلا يف لصأ هلف ةكم ىلإ
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 رذن اذإف ةرمع الو ٌجح امهدنع سيلو سدقملا تيب ىلإو ةبعكلا نم لضفأ هك
 يف مهريغو ائباحصأ فلتخاو اهيلع قفتم ةبعكلاف همزل ةثالثلا هذه ىلإ يشملا

 [ال" ص ماقسلا ءافش]

 لامعألا لضفأ نم ٌهْلَي يينلا ةرابز

 ميقلا نبا مامإلا يأر يف

 ةينونلاب ةروهشملا هتديصق يف ميقلا نبا خيشلا لاق
 ٌيوبنلادجسملاانيتأاذإف

 اهعوشخو اهل ناكرأمامتب

 بقل ادصقن ةرايزللانينثنامث

 عضاخ ةفقوربقلانودموقنف

 قطان يح ربقلاى ف هنأكف

 ترتعاف ةباهملا كلت مهتكلم

 ةبيهب مالسلاب ملسملا ىتأو

 ربقلابافئاط رّيملو الك

 ًاكسمتّمادغ نم ةرايز يذه

 ايزلا كيتاه لامعألا لضفأ نم

 ناتنثًالوأةيحتلاانيلص

 ناسحإلا يذ لعف بلق روضحو

 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ل

 نالعإلاو ٌرسلاىف للذتم

 ناقذألا سكاون نوفقاولاف

 نافجرلاةرثك مئاوقلا كلت

 نامزألا ىلع تضاغاملاطلو

 ناميإ يذوملع يذراقوو

 ناقذألا ىلع دجسي ملو الك

 ناث تيب ربقلا نأك ًاعوبسأ

 ناكرألا يذ تليبلاوحن هلل

 ناميإلاو مالسإلاةعيرشب
 نازيملا يف رشحلا موي يهو ةر

 [١8١ص ميقلا نبال ةينونلا ةديصقلا]

 مامإلا خبشلا مالك

 ةرايزلا يف يكملا رجح نبا
 ةرايز يف مظنملا رهوجلا» هباتك يف يعفاشلا يكملا رجح نبا مامإلا لاق

 : «مركملا ّيوبنلا فيرشلا ربقلا

 ىلإ ةعراسملاو هلي هّيبن تايصوصخ مهفو هتعاطل كايإو هللا ينقفو ملعا

 .سايقلابو ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ةبولطم ةعورشم ِةكَي هترايز نأ هتاضرم
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 هلل اوُرَمْمَتْساَد كوءاح ْمُهَسْفَنَأ اومْلْل م دإ مهمآ لَو : :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 ةمألا تح ىلع تلد [14 :ءاسنلا] كامي اب هَل اودَجَوَل لوُسلا مهل َرَفْعَمَس
 .هتومب عطقني ال اذهو ؛ مهل هرافغتساو هدنع رافغتسالاو ل هيلإ ء يملا ىلع

 مهرافغتساو مهئيجمب ًاميحر ًاباوت هللا مهنادجو قيلعت ىلع ًاضيأ تّلدو
 . مهل لوسرلا رافغتساو

 رْدتساَو : ىلاعت هلوق ٌصنب نينمؤملا عيمجل لصاح وهف لي هرافغتسا امأف ٠

 مهنأ ةباحصلا ضعب نع ملسم يف ّحصو [19 :دمحم] 4# يِؤُمْلاَو ٌنِنؤْمللَو َكَب
 ةثالثلا رومألا تلمكت دقف مهرافغتساو مهئيجم دجو اذإف 0 ٠

 للك لوسرلا رافغتسا رخأت نيعي ام ةيآلا يف سيلو ؛هتمحرو ىلاعت هللا ةبوتل ةبجوملا
 نإف «هرخأتو همدقت نيب قرف ال هنأ ديؤي ىنعملاو ةلمتحم يه لب «مهرافغتسا نع
 نإ اذه ءّهِكك يبنلا رافغتسا هلمشي ام تحت مهرافغتساو مهئيجمل مهلاخدإ دصقلا
 ًافطع هانلعج نإ امأ هلل اوُرَئْئَتْسَت## ىلع ًافطع «ُلوُسَيلا مهل َرَشَْتْسأو# انلعج
 ال هتمأل ِةِلي هرافغتسا نإ :انلق اذإ انأ امك ءكلذل جاتحي الف «َكوُءآَج# ىلع
 اَُْنَتْسَدال ىلع هفطع هرضي الف ةيتآلا ثيداحألا هيلع تلد امك هتايح لاحب ديقتي
 ؛مهيلع هتمحرو هتقفش لامك ملع دقو «هتوم دعب هتمأل هرافغتسا نكمأ اذإ 4هّلأ
 ىلع تبث لئنيحو «ىلاعتو هناحبس هبر ًارفغتسم هءاج نمل كلذ كرتي ال هنأ مولعمف

 ًارفغتسم هلو هيلإ ءىجي نمل ةلصاح ةيآلا ىف ةروكذملا ةثالثلا رومألا نأ ريدقت لك
 معت ةايحلا لاح يف نينيعم موق يف تدرو نإو ةميركلا ةبآلاو «هتافو دعبو هتايح يف
 مهف كلذلو تامملا دعبو ةايحلا يف فصولا كلذ هيف دجو نم لك ةلعلا مومعب

 هلل ًارفغتسم اهأرقي نأ لي هربق ىتأ نمل اوّبحتساو ؛نيئاجلل مومعلا اهنم ءاملعلا
 عيمج نم كسانملا يف نوفنصملا اهركذ يتلا يبتعلا ةياكح عم كلذ يتأي امك ىلاعت

 ءاهلعف هل نسي يتلا هبادآ نم اهوأرو رئازلل اهوّبحتسا مهلكو ؛نوخرؤملاو بهاذملا
 ةبلاط ةميركلا ةيآلا نأ مومعلا ىلع لادلا طرشلا زّيح يف كوءاج عوقو نم دافتسيو
 ويني اري حي نمَوإ» : ىلاعت هلوقو «رفس ريغبو رفسب برق نمو دعب نم هيلإ ءيجملل
 دنع كش الو ٠٠١[ :ءاسنلا] وأ ع عل َمكودَقَم ُتْوَأ ُهكَردب مث لوو هلأ لإ جاهم
 هيلع قدصي ِلَي هللا لوسر ةرايزل جرخ نم نأ ملعلا قوذ نم ةكسم ىندأ هل نم

 يف هترايزك هتافو دعب ِكَي هترايز نأ يتأي امل هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم جرخ هنأ
 ّصنب هتافو دعب اذكف ءًاعطق ةميركلا ةيآلا يف ةلخاد هتايح يف هترايزو «هتايح
 . ثيداحألا نم يتأي امف ةنسلا امأو «ةينآلا ةفيرشلا ثيداحألا

 همر أَو
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 #67 سس ديلإ لجرلا دشو لَك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيئدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن

 ةرايزب رمألا اهيلع قفّتملا ةحيحصلا ةنسلا يف ًاضيأ ءاج دقف :سايقلا امأو

 هنيب ةبسن ال لب «ىلعأو قحأو ىرحأو ىلوأ اهنم ٍةقَو دمحم انّيبن ربقف «روبقلا
 فيرشلا هربقف «دحأ ءادهشو عيقبلا لهأ راز ُهلي هنأ تبث دقف ًاضيأو «هريغ نيبو
 كربتلاو هميظعتل الإ ولم هترايز تسيلو ءميظعتلا بوجوو قحلا نم هل امل ىلوأ

 فيرشلا هربق دنع ِةَلكَي هيلع انمالسو انتالصب ةكربلاو ةمحرلا ميظع انلانيلو «هب
 . هلع هب نيفاحلا ةكئالملا ةرضحب

 فيرشلا عرشلا ةلمح ةّمئألا نم ةعامج لقن دقف نيملسملا عامجإ امأو
 فالخلا امنإو ءاهيلع عامجإلا فالخلا لقن يف لّوعملاو رادملا مهيلع نيذلا
 اهيدن ىلع فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا رثكأو «ةبودنم وأ ةبجاو اهنأ يف مهنيب

 ولو اهيلإ رفسلا وحن نم اهتامدقم عم يهف نيلوقلا نم لك ىلعو ءاهبوجو نود
 مهأ نم ّةْلَي هدجسمب ةالص وأ فاكتعا دصق اهل مضي نأ نود طقف اهدصقب
 ةجرد نم برقت اهنإ :ةيفنحلا لاق مث نمو «ءيعاسملا حجنأو تابرقلا

 نم ينعي :مهنم هريغ لاق «ةبجاو اهنإ :ةيكلاملا ةّمئأ ضعب لاقو «تابجاولا

 سمطنا نم الإ اهيف كشي ال ةحيرص ةحيحص ثيداحأ كلذل لديو ةبجاولا ننسلا
 : ةياور يفو . (يتعافش هل تبجو يربق راز نملا :وك هلوق اهنم «هتريصب رون

 . ثيدحلا ةّمئأ نم ةعامج هحّحص (ىتعافش هل تّلح)

 امإ اهلك ثيداحألا هذه مث :ىلاعت هللا همحر رجح نبا مامإلا لاق مث
 ركذلل ًاتيمو ًايح ِهللَي هترايز دكؤت لب ءبدن يف ةرهاظ وأ ءرثكألا يهو ةحيرص

 «كلذل لاحّرلا دش ةليضف ىلع اهب لدتسيلف ءدعب وأ برق نم نييتآلا ىثنألاو
 . ءاسنلل ىتح ةرايزلل رفسلا بذنو

 يبهذلا ظفاحلا مامإلا يأر

 هلع يبنلا ةرايزل لحّرلا دش يف

 ربق هيف يذلا تيبلا ىلع فقو الجر ىأر هنأ يلع نب نسح نب نسح نع

 نإف متنك ام ثيح يلع اولصو ءاروبق مكتويب اولعحت الو ٌأديع (17يتيب اوذختت ال١

 . (ينغلبت مكتالص

 دنع فقو نمف ةلالدلا نم لئاطب هاوتف ىف نسح لدتسا امو ١ لسرم اذه

 .«ًاديع يربق اولعجت ال» :روهشملاو يبهذلا ظفل اذه )١(
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 هيلإ لحرلا دشو ِلَي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن ل :

 «ةرايزلا نسحأ دقف هل ىبوط ايف ءهّيبن ىلع ًايلصم ًامْلسم ًاليلذ ةسدقملا ةرجحلا
 هضرأ يف هيلع ىَّلَص نم ىلع ةدئاز ةدابعب ىتأ دقو «بحلاو للذتلا يف لمجأو
 يف هيلع يلصملاو هيلع ةالصلا رجأو ةرايزلا رجأ هل رئازلا ذإ .فتالص يف وأ

 ًارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو هيلع ىلص نمف .طقف ةالصلا رجأ هل دالبلا رئاس

 ام لعف وأ ربقلل دجس وأ ةرايزلا بدأ ءاسأو - هيلع هللا تاولص - هراز نم نكلو
 لصحي ام هللاوف ءميحر روفغ هللاو قفرب ملعيف ائيسو أئسح لعف اذهف «عرشي ال
 هلل بحم وهو الإ ءاكبلا ةرثكو ناردجلا ليبقتو حايصلاو ءملسمل جاعزنالا
 نم هربق ةرايزف ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب قرافلاو رايعملا هبحف .هلوسرلو
 نوقأب ريغ هنأ انملس نك ءايلوألاو ءايبثألا روبق ىلإ لاحّرلا ٌدشو «برقلا لضفأ
 دشف (دجاسم ةثالث ىلإ | الإ لاحّرلا دشت ال» :هيلع هللا تاولص هلوق مومعل هيف

 :عازن الب عورشم كلذو «هدجسم ىلإ لحّرلا دشل مزلتسم هي انّيبن ىلإ لاحّرلا
 مث دجسملا ةيحتب أدبيلف «هدجسم ىلإ لوخدلا دعب الإ هترجح ىلإ لوصو ال ذإ
 .نيمآ كلذ مكايإو هللا انقزر دجسملا بحاص ةيحتب

 [486 487 /؛ ءالبنلا مالعأ ريس]

 ةرايزلا يف ينامركلا مالك

 ّدشت ال) :هكي هلوق نايب يف ينامركلا فسوي نب دمحم مامإلا خيشلا لاق
 ىلإ لاحّرلا ّدشت ال مالكلا ريدقتف :تلق نإف «غرفم ءانثتسالاو . . .«الإ لاحّرلا
 زوجي ال ىتح ىنثتسملا ريغ ناكم ىلإ رفسلا زوجي ال نأ مزليف ناكم وأ عضوم

 ال غرفملا يف هنم ىنثتسملا نأل هوحنو مالسلا هيلع ليلخلا ميه اربإ ةرايزل رفسلا

 . ماعلا معأ ردقي نأ دب

 ام :تلق اذإ امك ًافصوو ًاعون ىنثتسملا بساني ام ماعلا معأب دارملا تلق
 وأ ًائيش تيأر ام ال ًاديز اّلِإ ًادحأ وأ ًالجر تيأر ام :هريدقت ناك ًاديز الإ تيأر
 هذه يف عقو دقو «ةئالث ىلإ الإ دجسم ىلإ ذشت الا :ءريدقت انههف ءًديز الإ ناويح
 نم لئاسر اهيف فّئصو ةيماشلا دالبلا يف ة ةريثك تارظانم انرصع يف ةلأسملا

 .اهنايبل نآلا انسل نيفرطلا

 أدتبم ربخ عفرلاب اهضعب يفو ةثالث نم لدب «مارحلا دجسملا) :هلوق
 نع لودعلا يفو لَو دمحم انديس نع دهعلل لوسرلا يف ماللاو فوذحم

 : ةفيلخلا لوقك ميظعتلا ةلعب راعشإلا عم ميظعت لوسرلا دجسم ىلإ يدجسم
 .اذكب كل مسرأ انأ ناكم اذكب كل مسري نينمؤملا ريمأ
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 ق6 ل هبيلإ لحرلا دشو هيلو لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهققلاو نيثّدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن

 «مارحلا دجسملا نيبو هنيب ام دعبل هب فصو «ىصقألا دجسملا» :هلوق

 . ءامسلا ىلإ أبرقو ًاعافترا ضرألا نم عضوم ىصقأ هنأل :ليقو

 هءارو ٍفئنيح نكي مل هنأل سدقملا تيب ىصقألا دجسملا :يرشخمرلا

 لوف :ىلاعت لاق ةبعكلا امإ هب داريو قلطي مارحلا دجسملا نأ ملعاو ءدجسم

 حرم# :ىلاعت لاق ةكم امإو 1١55[« :ةرقبلا] 4 َواَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ٌرظَس كَلَهَجَو

 :ىلاعت لاق هلك مرحلا امإو ١ : ءارسإلا] كاَصقأْلا ٍدِجْسَمْلأ َلِإ ٍماَرَكْلا ٍدِجَسَمْل
 دجسملا سفن امإو «[78 :ةبوتلا] «اذنك مبعد مَيصْلأ ديلا اور أونرْقُي القا

 . نم ناسنإلا رذن اميف باجيإلا هانعمو ربخ هظفل (ًَدشت ال» :يباطخلا
 دشي ىتح كلذ نم ءيشب ءافولا مزلي ال يأ ءاهب كربتي يتلا عاقبلا يف ةالصلا
 تاولص ءايبنألا دجاسم يه يتلا ةثالثلا هذه ريغ هيلإ ةفاسملا عطقتو هل لحّلا

 اهيتأي نأ يف رايخلا هل نإف عاقبلا نم اهريغ يف ةالصلا رذن اذإ امأف «مهيلع هللا
 ضرف مارحلا دجسملا ىلإ ّدشلاو :لاق اهيلإ لحري ال اهعضوم يف اهيلصي وأ

 يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ىلإ ّدشي ناكو ةرمعلاو جحلل

 ةليضف وه امنإف سدقملا تيب ىلإ امأو ةيافكلا ىلع ةبجاو تناكو ةرجهلل هتايح

 ال فاكتعالا نأ ىلإ فلسلا ضعب بهذ دقو «ةثالثلا هذه ىلإ الإ فاكتعالا

 .دجاسملا رئاس نود اهيف الإ حصي

 دمحم وبأ خيشلا لاقو ءدجاسملا هذه ةليضف ثيدحلا يف :يوونلا
 «موححتو نيحلاصلا روبق ىلإ باهذلاك اهريغ ىلإ لاحّرلا دش مرحي :ينيوجلا

 يف يه امنإ ةماتلا ةليضفلا نأ دارملاو :اولاق «هركي الو مرحي ال هنأ حيحصلاو
 اخ ةثالثلا ىلإ لاحّرلا دش

 [١؟ص الج ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص ها]

 ةرادزلاو ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا

 ال) :ثيدحل هحرش ىف ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ ظفاحلا لاق
 : (لاحّرلا دشت

 تارظانم ةيماشلا دالبلا يف انرصع يف ةلأسملا هذه يف عقو :ينامركلا لاق

 نيدلا يقت خيشلا هب در ام ىلإ ريشي :تلق «نيفرطلا نم لئاسر اهيف فئصو ةريثك
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 سمش ظفاحلا هب رصتنا امو ةيميت نبا نيّدلا يقت خيشلا ىلع هريغو يكبسلا
 مهنأ لصاحلاو .انمااب يف ةروهشم يهو ةيميت بال هريغو يداهلا دبع نب نيدلا
 ةروص انركلأو لي هللا لوسر انديس ربق ةرايز ىلإ لحّرلا دش ميرحتب ةيميت نبا اومزلأ
 نبا نع ةلوقنملا لئاسملا عشبأ نم يهو «لوط نيفرطلا نم كلذ حرش يفو «كلذ
 ةيعورشم ىلع عامجإلا نم هريغ هاعدا ام مفد ىلع هب هب لدتسا ام ةلمج نمو «ةيميت
 لكك ئبنلا ربق ترز :لاقي نأ هرك هنأ كلام نع لقن ام هلي يبنلا ربق ةرايز

 ةرايزلا لصأ ال ًابدأ ظفللا هرك هنأب :هباحصأ نم نوققحملا هنع باجأ دقو
 اهتيعورشم نإو لالجلا يذ ىلإ ةلصوملا تابرقلا ّلجأو لامعألا لضفأ نم اهنإف
 . باوصلا ىلإ يداهلا هللاو ءعازن الب عامجإ لحم

 امإف .فوذحم هنم ىنثتسملا ادجاسم ةثالث ىلإ الإ) :هلوق نيققحملا ضعب لاق
 وأ «ةئالثلا ىلإ اَلِإ ناك رمأ يأ يف ناككم ىلإ لاحّرلا دشت ال :ريصيف ًاماع ردقي نأ
 ةلصو ةراجتلل رفسلا باب دس ىلإ هئاضفإل لوألا ىلإ ليبس ال « كلذ نم ٌصخأ
 :وهو ةبسانم رثكأ وه ام ردقي نأ ىلوألاو «يناثلا نيعتف اهريغو ملعلا بلطو محرلا

 دش عنم نم لوق كلذب لطبيف «ةثالثلا ىلإ الإ هيف ةالصلل دجسم ىلإ لاحّرلا دشت ال
 . ملعأ هللاو نيحلاصلا روبق نم هريغو فيرشلا ربقلا ةرايز ىلإ لاحّرلا

 ّدشت ىتح اهتاذل لضف اهل ةعقب ضرألا يف سيل :ريبكلا يكبسلا لاقو
 بترو هرابتعاب عرشلا دهش ام لضفلاب يدارمو «ةثالثلا دالبلا ريغ اهيلإ لاحّلا

 داهج وأ ةرايزل لب اهتاذل اهيلإ شت الف دالبلا نم اهريغ امأو «ًايعرش ًامكح هيلع

 ىلع كلذ سبتلا دقو : :لاق «تاحابملا وأ تابودنملا نم كلذ وحن وأ ملع وأ

 - عنملا يف ف لخاد ةث ةثالثلا ريغ يف نمل ةرايزلا ىلإ لاحّرلا دش نأ معزف مهضعب
 :ثيدحلا ىنعمف «هنم ىنثتسملا سنج نم نوكي امنإ ء ءانثتسالا نأل  أطخ وهو

 كلذ لجأل ةنكمألا نم ناكم ىلإ وأ دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحّرلا دشت ال
 ىلإ سيل ملع بلط وأ ةرايز ىلإ لاحّرلا دشو «ةروكذملا ةثالثلا ىلإ الإ ناكملا
 .ملعأ هللاو .ناكملا كلذ يف نم ىلإ لب ناكملا

 ["ج 55ص ةئيدملاو ةكم يف ةالصلا لضف باتك يرابلا حتف ها]

 ةرايزلا يف ينيعلا مامإلا مالك

 (لاحّرلا دشت ال» : ثيدح ىلع مالكلا دنع يراقلا ةدمعب ىمسملا يراخبلا ىلع
 يدنعف هَل يبنلا ربق روزي نأ رذن اذإ :لاق هنأ جك نبا يضاقلا نع يعفارلا ىكحو

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ال ----- هيلإ لحرلا دشو للك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن

 لاقو ءيدنع ناهجو هيفف هريغ ربق روزي نأ رذن ولو :لاق ءأهجو ءافولا همزلي هنأ

 ريغ ىلإ لاحّرلا ّدش مرحي هنأ :ةيعفاشلا نم ينيوجلا دمحم وبأو ضاّيع يضاقلا
 انباحصأ دنع حيحصلاو طلغ وهو يوونلا لاقو «يهنلا ىضتقمل ةثالثلا دجاسملا
 :يباطخلا لاقو «هركي الو مرحي ال هنأ نوققحملاو نيمرحلا مامإ هراتخا يذلا وهو

 كربتي يتلا عاقبلا يف ةالصلا نم ناسنإلا هرذن اميف باجيإلا هانعمو ربخ هظفل دشت ال
 هذه ريغ هيلإ ةفاسملا عطقيو هل لحّرلا ّدشي ىتح كلذ نم ءيشب ءافولا مزلي ال يأ اهب

 يف ةالصلا رذن اذإ امأف .مالّسلاو ةالّصلا مهيلع ءايبنألا دجاسم يه يتلا ةثالثلا

 ءاهيلإ لحري ال هعضوم يف اهيلصي وأ اهيتأي نأ يف رايخلا هل نإف عاقبلا نم اهريغ
 ىلإ لاحرلا دشت تناكو ةرمعلاو جحلل ضرف مارحلا دجسملا ىلإ دشلاو :لاق

 ثيب ىلإ امأو «ةيافكلا ىلم ٌةبجاو تناكو ةرجهلل هتايح يف ِدْدكَي هللا لوسر دجسم

 رخآآ هجو ىلع ثيدحلا ىنعم مهضعي لوأو «بابحتساو ةليضف وه امنإف سدقملا
 نأ ىلإ فلسلا ضعب بهذ دقف «ةثالثلا هذه ىلإ الإ فاكتعالا ىف لحري ال نأ وهو
 نسحأ نم :نيدلا نيز انخيش لاقو «دجاسملا رئاس نود اهيف اَلِإ حصي ال فاكتعالا
 ىلإ لحّرلا ّدشت ال هنأو طقف دجاسملا مكح هنم دارملا نأ ثيدحلا اذه لماحم

 بلط يف ةلحرلا نم دجاسملا ريغ دصق امأف «ةثالثلا هذه ريغ دجاسملا نم دجسم

 كلذ وحنو ناوخإلا ةرايزو دهاشملاو نيحلاصلا ةرايزو هزنتلاو ةراجتلا يفو ملعلا

 دنسم يف ثيدحلا قرط ضعب يف هب احّرصم كلذ ذرو دقو ءيهنلا يف الخاد سيلف

 يردخلا ديعس ابأ تعمس رهش ينثذح ديمحلا دبع انثدح مشاه انثّدح :دمحأ
 يغبني الا : هَ هللا لوسر لاق :لاقف روطلا يف ةالص هدنع ركذو هنع هللا يضر

 ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف يغتبي دجسم ىلإ هلاحر ّدشي نأ يطملل

 .ةّمئألا نم ةعامج هقثو بشوح نب رهشو نسح هدانسإو (اذه يدجسمو

 7٠ج ١ ه ؛ص يراقلا ةدمع ها]

«+ 

 صوص

 ةرايزلا ةلأسم يف ةلبانحلا ةمئأ

 5 :ةمادق نب دمحم وبأ
 ربق ةرايز ّبحتسيو :ةمادق نب هللا دبع نيّذلا قفوم دمحم وبأ خيشلا لاق

 :ِةك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هدانسإب ينطقرادلا ىور امل ِةِكَي يبنلا

 . «يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف ٌجح نما

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 هيلإ لحرلا دشو ِهِلَي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمثأ صوص ل :6

 . (يتعافش هل تبجو يربق راز نم) :ةياور يفو
 نع دهاجم نع ثيل نع ناميلس نب صفح انثدح ديعس لوألا ظفللاب هاور

 ٌيبنلا نأ ةريره يبأ نع طيسق نب ديزي نع هللا دبع ةياور يف دمحأ لاقو ءرمع نبا

 . «مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يربق دنع يلع ملسي دحأ نم اما : لاق دك

 قيرط ىلع ذخأي ال ماشلا قيرط ريغ نم ينعي طق جحي مل يذلا ٌجح اذإو
 قرطلا دصقأ نم ةكم دصقي نأ يغبنيف ثدح هب ثدحي نأ فاخأ ينأل ةنيدملا

 .هريغب لغاشتي الو

 :لاقف يبارعأ ءاجف كي يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك : لاق يبتعلا نع ىوريو

 مه اومَللَع ذإ ْمُكهتَأ وَلَول :لوقي هللا تعمس ا!هللا لوسر اي كيلع مالسلا
 لس ا 7 همم و 70 أ را م7

 [15 :ءاسنلا] ؛اًميِحَت احبت هلأ أوُدَجَول لوما كبل كنس هَل اوُرئْئتسأ: دوب

 : لوقي دشنأ مث يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم كتنج دقو

 مركلاودوجلاهيفو فافعلاهيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 مونلا يف ِةَِللُك يبنلا تيأرف تمدف ينيع ينتلمحف يبارعألا فرصنا مث

 .هل رفغ دق هللا نأ هرّشبف ىبارعألا ىحلا !ىبتع اي :لاقف
 [ة 85ص "ج ةمادق نبال ىئغملا]

 : ةمادق نب جرفلا وبأ

 هباتك يف يلبنحلا ةمادق نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيّذلا سمش خيشلا لاق

 :ريبكلا حرشلا

 يضر هيبحاص ربقو لكي يبنلا ربق ةرايز بحتسا جحلا نم غرف اذإف : ةلأسم

 .ها امهنع هللا

 [445 ص ٠"ج ريبكلا حرشلا]

 نأ اهيفو َهْكك يبنلا ىلع مالسلا دنع لاقت ةغيص ةمادق نبا خيشلا ركذ مث

 كوخ ْمُهَسفَنأ اَمْلَط ذإ مه َولَو# :قحلا كلوقو تلق كنإ ّمهللا :لوقي

 كتيتأ دقو [55 :ءاسنلا] «اًميِحيَب ابوي هللا اودجول لولا عمه َرَسَْعَتْسأَو َهَللااورَفْمَتَسْأَ
 ةرفغملا يل بجوت نأ بر اي كلأسأف يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبونذ نم ًارفغتسم

 نيلئاسلا حجنأو نيعفاشلا لوأ يدم ,هتايح يف هاتأ نمل اهتبجوأ امك

 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب نيرخآلاو نيلوألا مركأو

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 8 سل هيلإ لحرلا دشو ِلَي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن
 هس شسسسس ا ا

 دمحأ لاق « «هليبقت الو لي يبنلا ربق طئاحب حّسمتلا بحتسي الو :لاق مث
 ال ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ تيأر :مرثآلا لاق ءاذه فرعأ ام : هللا همحر

 اذكهو : هللا دبع وبأ لاق «نوملسيف ةيحان نم نوموقي لل ّيبنلا ربق نوسمي

 هاور ام هيف ءاج دقف ربنملا امأ :لاق «لعفي امهنع هللا يضر رمع نبا ناك

 ىلع هدي عضي وهو رمع نبا ىلإ رظن هنأ يراقلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربإ

 .ها ههجو ىلع اهعضي مث ربنملا نم ٍةكَي ئبنلا دعقم
 [456 ص ج ريبكلا حرشلا]

 : يتوهبلا روصنم
 : ؟عانقإلا نتم نع عانقلا فاشكا هباتك يف يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا لاق

 :لصف

 ركب يبأ هيبحاص يربقو كَم ئبنلا ربق ربق ةرايز هل بحتسا جحلا نم غرف اذإو

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ينطقرادلا ثيدحل امهنع هللا يضر رمعو

 . «يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف ٌجح نم) :ِكي

 .ديعس لوألا ظفللاب هاور «يتعافش هل تبجو يربق راز نمل : ةيادد يفد

 لاحّرلا دش بابحتسا ِلكَي هربق ةرايز بابحتسا مزال :هللا رصن نبا لاق

 حيرصتلاك اذهف «لاحّرلا دش نودب نكمت ال هجح دعب جاحلل هترايز نأل ءاهيلإ

 . ه5 هترايزل لحّرلا دش بابحتساب
 [598ص 1ج عانقلا فاشك]

 : يلبنحلا يحوتفلا نيذلا يقت دمحم مالسإلا خيش

 هللا يضر هيبحاص ربقو ٌةِكَي ّيبنلا ربق ةرايز نسو ٍ: يحوتفلا خيشلا لاق

 هراسي نع ةرجحلا لعجيو ةلبقلا لبقتسي مث «هل البقتسم هيلع ملسيف امهنع

 .اهدنع توصلا عفرو حشسمتلا هركيو اهب فاوطلا مرحيو وعديو

 : يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلا

 ربق ةرايز نسو :«بلاطلا ليلد» هباتك يف فسوي نب يعرم خيشلا لاق

 يهو دو هدجسم يف ة ةالصلا بحتستو امهيلع هللا ناوضر هيبحاص ربقو ِةلَك ئبنلا

 .ةئامسمخب ىصقألا دجسملا يفو فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يفو ءةالص فلأب

 [88ص بلاطلا ليلد]

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 هيلإ لحرلا دشو ِلكَي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثذحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن نما

 : عورفلا يف حلفم نب دمحم يسدقملا نيّدلا سمش هيقفلا ةمالعلا لاقو
 هل ًالبقتسم هيلع ملسيف هيبحاص ربقو هربق ةرايزو ٌهْلَك ئبنلا ىلع ةالصلا بحتستو
 . ةليقلل ال

 [5 77ص ”ج عورفلا]

 ةّيوينلا ةرايزلا يف يناكوشلا مالك
 ةرايزلا ثيداحأ قيقحت هيفو

 «راطوألا لين» هباتك يف يناكوشلا يلع نب دمحم خبشلا ةمالعلا مامإلا لاق
 بهذو «ةبودنم اهنأ ىلإ روهمجلا بهذف «ملعلا لهأ لاوقأ اهيف تفلتخلا دقو
 نم ةبيرق اهنإ ةيفنحلا تلاقو «ةبجاو اهنأ ىلإ ةيرهاظلا ضعبو ةيكلاملا ضعب
 ريغ اهنأ ىلإ مالسإلا خيشب فورعملا يلبنحلا ةيميت نبا بهذو «تابجاولا
 ىنيوجلاو كلام نع كلذ ىورو ,ةلبانحلا صعب كلذ ىلع هعبتو .ةعورشم

 . ضايع ىضاقلاو

 : بدنلاب نيلئاقلا ةلدأ

 َمُهَشَنأ اَومْلَظ ذإ ْمُْحنأ وَلَو# :ىلاعت هلوقب ةبودنم اهنأب نولئاقلا ّجتحا ١
 : ةيآلا [14 :ءاسنلا] «لوستلا ركل ٌرصعَتْسأَو هلل اورمْنَتْسأد كلوا

 :ثيدح يف امك هتوم دعب هربق يف يح ُهِْكَي هنأ اهب لالدتسالا هجوو
 .ًاءزج كلذ ىف فلأو يقهيبلا هحّشِص دقو (مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا)

 انباحصأ نم نوققحملا نوملكتملا لاق :يدادغبلا روصنم وبأ ذاتسألا لاق
 .ها هتافو دعب يح ِةِْكَو انين نإ

 هلبق هيلإ ءيجملاك توملا دعب هيلإ ءيجملا ناك هربق يف يح هنأ تبث اذإو ( مهنم
 «نيعبرأ قوف يورو ثالث قوف مهروبق يف نوكرتي ال ءايبنألا نأ درو دق هنكلو
 يف مهتايح ماودب لوقلا ضراعيو قيآلاب لالدتسالا يف حدق كلذ حص نإف
 نم» :ثيدح معن ءهيلع ميلستلا دنع هحور هيلإ درت كك هنأ نم يتأيس ام مهروبق
 حص نإ ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس يذلا «يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز
 .ماقملا يف ةمجحلا وهف

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ©3 سس هيلإ لحرلا دشو ولك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثّذحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن
 كل

 * .واوُسَرَو هللا َلِإ اًراَهم يَ ارم حرك نمَو# : ىلاعت هلوقب ًايناث اولدتساو - ؟
 لوصولا كلذك هترضح ىلإ لوصولا هتايح ىف هيلإ ةرجهلاو ٠٠١[. :ءاسنلا]

 دجوت ال دئاوف هيف هتايح يف هترضح ىلإ لوصولا نأ ىفخي ال هنكلو «هتوم دعب
 ماكحأ ملعتو ةفيرشلا هتاذ ىلإ رظنلا :اهنم «هتوم دعب هترضح ىلإ لوصولا يف
 . كلذ ريغو هيدي نيب داهجلاو هنم ةعيرشلا

 يف ةدراولا ثيداحألا اهنم «كلذ يف ةدراولا ثيداحألاب ًاثلاث اولدتساو - *

 قو ءايلوأ الوخد كلذ يف لخاد 9ع ئبنلاو مومعلا ىلع روبقلا ةرايز ةيعورشم
 اهنمو اهترايز يف ف هلعف نم ةتباثلا ثيداحألا كلذكو ءزئانجلا يف.اهركذ مدقت

 .فيرشلا هربق ةرايزب ةصاخ ثيداحأ

 هللا لوسر لاق :لاق بطاح نع بطاح لآ نم لجر نع ينطقرادلا جرخأ

 . لوهجملا لجرلا هدانسإ يفو «يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نم) : كي

 ىلعي وبأ هاورو ءهوحن ركذف لاق :لاق ًاضيأ ينطقرادلا دنع رمع نبا نعو

 فيعض وهو دواد ىبأ نب صفح هدائسإ يفو هلماك ىف يدع نباو هدئسم ىف

 1 ..حلاص هنإ :هيف دمحأ لاقو ثيدحلا

 . هلثم ِةِْكَك يبنلا نع طسوألا يف يناربطلا دنع ةشئاع نعو

 هلثم يليقعلا دنع سابع نبا نعو «فرعي ال نم هقيرط ىفو : ظفاحلا لاق

 .فيعض وهو ينزاملا دعس نب ةلاضف هدانسإ يفو

 هل تبجو يربق راز نم» : ظفلب ينطقرادلا دنع رذلآ ثيدح رمع نبا نعو

 يأ لوهجم :متاح وبأ لاق «يدبعلا لاله نب ىسوم هدانسإ يفو ؛«يتعافش
 يف نإف ربخلا حص نإ :لاقو هقيرط نم هحيحص يف ةميزخ نبا هاورو «ةلادعلا

 ىسوم ثيدح حصي ال :يليقعلا لاقو «يتقهيبلا هجرخأو ءًائيش هدانسإ نم بلقلا

 ًاضيأو هب سأب ال : :دمحأ لاقو «ءيش بابلا اذه يف حصي الو هيلع عباتي الو

 لاله نب ىسومو ءهقيرط نم يناربطلا هاور امك ءملاس نب ةملسم هيلع هعبات دق

 ؛حيحصلا لاجر نم ةقث وهو عفان نع رمع نب هللا ديبع نع هاور روكذملا

 نع هاأور ىسوم نأب ركاسع نباو يدع نباو يقهيبلاو يسدقملا ءايضلا مزجو

 :نيعم نبا لاقو يدع نبا هقثو دق هنكلو فيعض وهو ربكملا رمع نب هللا دبع

 نكسلا نبا ثيدحلا اذه ححّحص دقو ءرخآب ًانورقم ملسم هل ىورو ءهب سأب ال
 «ينطقرادلاو يدع نبا دنع رمع نبا نعو «يكبسلا نيذلا يقتو قحلا دبعو

 هدانسإ يفو «ينافج دقف ينرزي ملو جح نم : ظفلب نامعنلا ةمجرت يف نابح نباو

 ةيباهولا رلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
 تك



 تش ب لل هيلإ لحرلا دشو ِلكَت لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيئّدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن مس لل

 : ينطقرادلا لاقو ءىسوم نب نارمع هقثوو ًادج فيعض وهو لبش نب نامعنلا
 هدانسإ يفو رازبلا ًاضيأ هاورو هيلع ال نامعنلا نبا ىلع ثيدحلا اذه يف نعطلا
 .لوهجم هدانسإ يفو :لاق رمع نع يقهيبلا هاورو «فيعض وهو يرافغلا ميهاربإ

 هل تنك ًابستحم ةنيدملاب ينراز نمل : ظفلب ايندلا يبأ نبا دنع سنأ نعو
 نابح نبا هفعض يبعكلا ديز نب ناميلس هدانسإ يفو (ةمايقلا موي ًاديهشو ًاعيفش
 ىسلايطلا دواد ىبأ دنع رمع نعو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو ينطقرادلاو
 يدزألا حتفلا يبأ نع دوعسم نب هللا دبع نعو «لوهجم هدانسإ يفو ءهوحلب

 مل سدقملا تيب يف ىلصو ةوزغ ارغو يربق رازو مالسإلا ةّجح ٌجح نم» :ظفلب
 نعو ءمدقتملا بطاح ثيدح وحنب ةريره يبأ نعو . (هيلع ضرتفا اميف هللا هلأسي
 ةكم ىلإ جح نم» : ظفلب سودرفلا دئسم يف هنعغو ءهوحنب يليقعلا دنع سابع نبا
 هيلع بلاط يبأ نب يلع نعو .؛«ناتروربم ناتجح هل تبتك يدجسم يف يندصق مث
 . (هراوج يف ناك ْهَِْي هللا لوسر ربق رار نم) :ركاسع نبا دنع مالسلا

 :ظفاحلا لاق «لاقم هيفو ةربثع نب نوراه نب كلملا دبع هدانسإ يفو
 نم امل :ًاعوفرم ةريره يبأ نع دواد وبأو دمحأ هاور ام كلذ يف درو ام حصأو
 ردص ثيدحلا اذهبو (مالسلا هيلع ّدرأ ىتح يحور ّيلع هللا در الإ ّيلع ملسي دحأ
 هربق ىلع هيلع ملسملا نوك رابتعا ىلع لدي ام هيف سيل نكلو ؛بابلا يقهيبلا
 ثيداحألا هذه نوتم رثكأ :ًاضيأ ظفاحلا لاقو «كلذ نم معأ هرهاظ لب
 نبا دنع لالب مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ْةَي هترايز تيور دقو ءةعوضوم
 .دمحأ دنع بويأ وبأو ءأطوملا يف كلام دنع رمع نباو «ديج دنسب ركاسع
 دنع مالسلا هيلع يلعو «رازبلا دنع رمعو افشلا يف ضاّيع هركذ سنأو
 الإ كلذل لحّرلا ّدش هنأ مهنم دحأ نع لقني مل هنكلو «ءالؤه ريغو ينطقرادلا
 ةوفجلا هذه ام :هل لوقي ايرادب وهو دقو يبنلا ىأر هنأ هنع يور هنأل «لالب نع
 .ركاسع نبا كلذ ىور ؟ينروزت نأ كل نآ امأ «لالب اي

 :بوجولاب لوقلا ةلدأ

 دقو «ينافج دقف ينرزي ملو جح نمآ :ثيدحب بوجولاب نولئاقلا لدتساو
 ءمرحملا يف عقي الئل ةرايزلا بجتف .مرحم ّةِلَي يبنلل ءافجلاو :اولاق ءمدقت
 ربلا كرت يف امك بودنملا كرت ىلع لاقي ءافجلا نأب روهمجلا كلذ نع باجأو
 ثيدحلا ًاضيأو ءاافج دقف ادب نملا :ثيدح يف امك عبطلا ظلغ ىلعو ةلصلاو
 .فلس امل ةّجحلا هب موقث ال امم هدارفنا ىلع
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 : ةعورشم ريغ اهنأب لوقلا
 ةثالث ىلإ اَلِإ لاحّرلا ّدشت ال» :ثيدحب ةعورشم ريغ اهنأب لاق نم ّجتحاو

 هاور «ًاديع يربق اوذختت ال» :ثيدحو ءمدقت دقو حيحصلا يف وهو (دجاسم

 .قازرلا دبع

 1١1١ -"١١[ /© راطوألا لين]

 ةيدعفاشلا ةّمْنأ لاوقأ

 يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا

 ربق ةرايز ٌبحتسيو :بذهملا هباتك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا لاق

 راز نم» :لاق دلع يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ىور امل ٍِلَي هللا لوسر

 هلوقل هي هللا لوسر دجسم يف ىلصي نأ ّبحتسيو «(يتعافش هل تبجو يربق

 . (دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ لدعت اذه يدجسم يف ةالص) : هي

 [ 777 ص 87ج عومجملا نمض بذهملا رظنا]

0 

 َدَشَو تدقتلا ةرايزلا عم رئازلا 0 مرا ةئيدملا ىلإ اوهجوتي نأ ًادكأتم

 .هيف ةالصلاو هيلإ لحّرلا
 [؟07؟ ص 8ج عومجملا]

 هللا لوسر ربق ةرايزو مزمز ءام برش نسيو :جاهنملا هباتك يف ًاضيأ لاقو

 . جحلا غارف دعب كي
 [١؟5 /؟ هيلع يلحملا حرش نمض جاهنملا]

 : يلحملا مامإلا

 ىلع هحرش يف يلحملا دمحأ نب دمحم نيّدلا لالج مامإلا كلذكو

 جح نم) :ثيدحلا يفف :لاقو هررقو يوونلا مامإلا هبتك ام ىلع ّرقأ جاهنملا

 ينطقرادلا ىورو «هريغو لماكلا يف يدع نبا هاور «ينافج دقف ينرزي ملو

 ١10. /7 جاهنملا ىلع يلحملا حرش (يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :هريغو
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 : ينيبرشلا بيطخلاو يلمرلاو يمتيهلا رجح نباو يراصنألا ايركز مامإلا

 حتف هباتك يف يراصنألا ايركز ىيحي وبأ مالسإلا خيش مامإلا كلذكو
 ١. 5 ص ١ج بالطلا جهنم ىلع باهولا

 ىف ىمتيهلا رجح نب دمحأ نيذدلا باهش ثدحملا هيقفلا مامإلا كلدكو

 اهبلط يف عزانملاو هل رصتناو بجي : ليق لب نسي (و) :لاقو  جاهنملا ىلع هحرش

 اهبادآو اهتلدأ عم كلذ تنيب امك دحأ لكل الك هللا لوسر ربق ةرايز»" لضم لاض
 يف مظنملا رهوجلا» هتيمس هلثم ىلإ قبسأ مل لفاح باتك يف اهب قلعتي ام عيمجو
 . خلإ «يتعافش هل تبجو يربق راز نم) ربخ حص دقو ؛«مركملا ربقلا ةرايز

 ١[ 515 /4 جاتحملا ةفحت]

 هحرش ىف ىلمرلا سابعلا ىبأ دمحأ نب دمحم نيذلا سمش مامإلا كلذكو
 .9١5ص 7ج جاتحملا ةياهن  جاهنملا ىلع

 ولو تابرقلا لضفأ نم ِةَك هربق ةرايزف :لاق لب ,.5١01ص ١ج جاتحملا ينغم -
 .رمتعمو جاح ريغل

 ةرايز يه ربقلا ةرايز
 ةيميت نبا خيشلا رابتعا يف دجسملا

 ملكت نأ دعبف ةرايزلا نع همالك نمض ءاج سيفن يأر ةيميت نبا خيشلل
 :لاقف عجر دجسملا نود هدحو يدمحملا ّيوبنلا ربقلل لحّرلا دش ةيعدب نع

 مث ةبرقلا نم ًاعون ءايبنألا روبق ىلإ رفسلا اولعج هلاثمأو ضرتعملا اذهو
 رفاسي روبقلا رئاس نأ اونظ انّيبن ربق ةرايز بابحتسا نم ءاملعلا هركذ ام اوأر امل
 :هوجو نم اولضف ؛هيلإ رفاسي امك اهيلإ

 ضنلاب بحتسم وهو هدجسم ىلإ رفس وه امنإ ِهكَي هيلإ رفسلا نأ : اهدحأ

 لبقو هنفد دعبو هلك لوسرلا ةايح يف دجسملل وه رفسلا اذه نأ : ىناثلا
 ربقلا ناك ءعاوس دجسملا ىلإ رفس وهف هيف ةرجحلا لوخد دعبو ةرجحلا لوخد

 .درجم ربق ىلإ رفسلا هب هبشي نأ زوجي الف «نكي مل وأ كانه
 هربق ةرايزل رفسلا ىمسي يذلا - هِي هدجسم ىلإ رفسلا نأ :سداسلا :لاق مث
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 فرعي الف روبقلا رئاس ىلإ رفسلا امأو «ليج دعب ًاليج نوملسملا هيلع عمجأ ام وه
 .نيعباتلا عابتأ نع الو لب ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع

 الو هدجسم ىلإ نورفاسي اولاز ام نيملسملا نأ دوصقملاو :لاق مث

 فرعي ملو «مالسلا امهيلع ليلخلا ربقو ىسوم ربقك ءايبنألا روبق ىلإ نورفاسي
 تيبو ماشلا ىلإ مهئيجم ةرثك عم ليلخلا ربق ىلإ رفاس هنأ ةباحصلا نم دحأ نع

 سانلا ضعب هيمسي يذلا ٍةلَذ لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لعجي فيكف «سدقملا
 ؟ءايبنألا روبق ىلإ رفسلا لثم هربقل ةرايز

 نأ ًادبأ روصتي ال هنأ : يهو ًادج ةمهم ةدئاف ةيميت نبا خيشلا مالك نم دافتسيف
 هيف يلصيو دجسملا ىلإ لخدي ال مث ؛هدحو ربقلا ةرايز ًادصاق هلحر رئازلا ّدشي

 ادبأ لقعي ال هنأ هلباقيو «هيف يتلا ةنجلا ةضورو هتالص ةفعاضمو هتاكرب نم ديفتسيل
 فقي الو ةرايزلا ىلإ هجوتي ال مث هدحو دجسملا ةرايز ًادصاق هلحر رئازلا ّدْشي نأ

 .امهنع هللا يضر هيبحاصو ٌةُكَك ّيبنلا ىلع مالسلل فيرشلا ربقلاب

 : الثم هلوقب ىنعملا اذه ىلإ هترابع يف ريشي خيشلا ىرت كلذلو
 ؟ةرايز سانلا ضعب هيمسي يذلا لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لعجي فيكف
 .هدجسم ىلإ رفس وه امنإ هيلإ رفسلا نإ :هلوقبو
 عمجأ ام وه هربق ةرايزل رفسلا ىمسي يذلا هدجسم ىلإ رفسلا نإ :هلوقبو

 .نوملسملا هيلع

 نيملسملا رشعم اننيب تقّرف ىربك ةلكشم لحي سيفنلا ديجلا يأرلا اذهف

 عبتم هنأ ىعدا نم كلس ولو مالسإلا ةرئاد نع هجرخأو ًاضعب انضعب رّفك اهببسبو

 مهدصاقم يف رذعلا سانلل سمتلاو هرصع يف فلسلا مامإ ةيميت نبا كلسم فلسلل
 .رارقلا راد ةنجلاب اوزافو رانلا لوخد نم ريفغ عمج ملسل مهب نظلا نسحو

 وأ هب انحّرِص ءاوس قدص لكب هدقتعنو هب هللا نيدن يذلا قحلا وه اذهو

 يف دصاق وهف هربق وأ ِةلُي ئبنلا ةرايزل رفاسم انأ :انم دحاولا لاق ولف «حّرصن مل
 يف دصاق وهف دجسملا ةرايزل رفاسم انأ :لاق ولو «فيرشلا هدجسم ةلمجلا

 طابترالل هيونيو هدصقي ام لكب حيرصتلا هتاف هنأ رمألا يف ام ةياغ ءربقلا ةلمجلا

 هتاذ ٌدِْلَم ئبنلا دصق نع ةرابع ةقيقحلا ىف وه يذلا ربقلاو دجسملا نيب قيثولا

 "للك ّيبنلا ىلإ ةقيقحلا يف رفاسم وه ربقلا ةرايزل رفاسملا نأل كي
 هيلإ هجوتن امنإ نحنو ءرفاسم هيلإ هجوتي الو هدصقي الف ةقيقح ربقلا امأ

 بجاولاف كلذلو «ةرايزلا كلتب هللا ىلإ برقتنو وه هترايزل انلاحر ٌدشنو كك
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 نحن :اولوقيو «ةهبشلا نع ًاداعتبا مهظافلأ اوحّحصي نأ نيرئازلا نيملسملا ىلع
 هركأ :كلام لاق انه نمو هِةْكَك هللا لوسر ىلإ لحّرلا دشنو ِةلَك هللا لوسر روزن

 لَك لوسرلا ربق ترز :لوقي نأ لجرلل
 ءىظفللا ريبعتلا يف بدألا نم كلذ نأب ةيكلاملا ةّمتأ نم ءاملعلا هرّسفو

 اذه تيأر امل طقف ربقلا ةرايز الإ دصقي ال ربقلا ةرايزل رفاسملا ناك ولو
 نوعفادتيو نوقباستي سائلا تيأر املو ؛ةفرشملا ةضورلا ىلع ديدشلا ماحدزالا
 نيذلا ءالؤهو ءًاضعب مهضعب لتقي داكيل ىتح ٌيوبنلا دجسملا باوبأ حتف دنع
 ةرايزل اوءاج نيذلا مه ةضورلا ىلإ ةقباسملاو دجسملا يف ةالصلا ىلع نوصرحي

 دف قيف :

 نايبلا ءاوضأ ةلمكت بحاص ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا قيقحت

 ةنيدملاب يضاقلا ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا ةلأسملا هذه ركذ دقو
 ةمالعلل نايبلا ءاوضأب ىمسملا روهشملا ريسفتلا هب ممت يذلا هباتك يف ةرونملا

 اهريغ يف هعم مالسإلا خيش يرصاعم عازن الول ةلأسملا هذه نأ دقتعأو
 .لاجم الو لحم اهل ناك امل

 دع هللا لوسر ةبحمو ةفطاعلاب ساسم اهلو ةساسح اهودجو مهنكلو

 :لاق امنيح همالك مزالب يأ مازتلالاب هيلع اومكحو اهوراثأف

 ةرايزلا لجأ نم دجسملل نوكت لب «ةرايزلا درجمل لاحّرلا دش نوكي ال
 يفنلا ىلع همالك لمح ولو ةحارص هلقي مل ام هيلع اولوقتف «ثيدحلا ٌّصنب ًالمع
 للي هترايز عنمي مل هللا همحر هنأل كلذ ىتأتي ال يأ ًاقفاوم ناكل يهنلا نم الدب

 لكي هللا لوسر ىلع مالسلا هنمو «ءيش لكلو دجسملا ىلإ لاحرلا دش لعج يف
 .087 7/4 نايبلا ءاوضأ يف ةيطع خيشلا مالك ها «هبتك يف كلذب حّرص امك

 همحر همالك ٌلدف :لاق مث هنع هانلقن ام ةيميت نبا مالك صوصن نم لقن مث
 ًايلمع امهكاكفتا ىعدا نمو «ناطبترم دجسملا يف ةالصلاو ربقلا ةرايز نأ هللا
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 تتصل

 روبق ةرايزل رفسلا يف ةالصلا رصق يف "45ص رخآ عضوم يف حّرصو
 هيلع انّيبن ربق ىلإ رصقت :اهنم ثلاثلا :لاوقأ ةعبرأ دمحأ باحصأ نع نيحلاصلا

 09٠. /4 نايبلا ءاوضأ .مالّسلاو ةالّصلا

 كاكفنا ال هنأ هللا همحر هنم حيرصتلا يف ةياغ اذهو :ةيطع خيشلا لاق مث

 . ءاملعلا ةماع دنع دجسملا يف ةالصلاو ةرايزلا نيب عقاولا ثيح نم

 رفسلا الإ دصقي ال دقف اذه فرعي مل نم امأو :لهاجلا قح يف لاق مث

 وهو هلعف امو «كلذ ىلع بائيف هدجسم يف يلصي نأ دب ال هنإ مث ءربقلا ىلإ

 .رزو هيلع نوكي الو رجأ لصحيف بقاعي ال هنع يهنم هنأ ملعي ملو «هنع يهنم
 59٠[ ص 48ج نايبلا ءاوضأ رظنا]

 باوقلاو رجألا نم مورحمب سيل لاح لك ىلع ربقلا دصاق نأ كل رهظي هبو

 . ميظع ناتهب اذه كناحبس ؟كرشم وأ لاض وأ عدتبم هنإ : هقح يف لاقي لهف

 مامإلا

 ةرايزلاو يفنحلا مامهلا نبا نيّدلا لامك

 حتف) هباتك يف ه١85 ةنس ىفوتملا مامهلا نبا نيّدلا لامك مامإلا لاق

 : جحلا ىلع مالكلا رخاوأ يف (ريدقلا

 : ىلاعت هللا مهمحر انخياشم لاق :ِكك َيبنلا ربق ةرايز يف :يناثلا دصقملا

 نم ةبيرق اهنأ :راتخملا حرشو ركفلا كسانم يفو «تابودنملا لضفأ نم

 .ةعس هل نمل بوجولا
 . «يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :ِةِكَك هنع رازبلاو ينطقرادلا ىور

 ةجاح هلمعت ال ًارئاز ءاج نم) : مالّسلاو ةالّصلا هيلع هنع ينطقرادلا جرخأو

 . «ةمايقلا موي هل ًاعيفش نوكأ نأ لع ًاقح ناك يترايز الإ

 يف ينراز نمك ناك يتوم دعب يربق رازو جح نمآل ًاضيأ ينطقرادلا جرخأو

 امو ءا(ةلبقلا ربدتسيو هرادج لبقتسيف فيرشلا ربقلا يتأي مث) :لاق نأ ىلإ (يتايح

 هلا يضر ةفينح يبأ لوقب دودرم ةلبقلا لبقتسم فقي هنأ نم ثيللا يبأ نع يور

 للك يبنلا ربق يتأت نأ ةنسلا نم» : :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هدنسم يف هنع

 . «كهجوب ربقلا لبقتستو ةلبقلا ىلإ كرهظ لعجتو «ةلبقلا لبق نم

 هّيبن ةرضحب هللا ىلإ ًالسوتم هتجاح ىلاعت هللا لأسيو : : مامهلا نبا لاق مث

 ّيبنلا لأسي مث ةرفغملاو ناوضرلاو ةمتاخلا نسح اهمهأو لئاسملا مظعأو هلي

 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
 تك



 هيلإ لحرلا دشو هي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثّدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن ||
 2 بيب بيب

 تومأ نأ يف كب لّسوتأو ةعافشلا كلأسأ هللا لوسر اي : :لوقيف ةعافشلا ّدِكك
 مث «قفرلاو فاطعتسالا ليبق نم ناك ام لك ركذيو «كتئسو كتم ىلع املسم
 هب يتلا روبقلا روزيف دقرغلا عيقب عيقبل ىلإ موي لك جرخي نأ ٍبحتسيو :لاق
 روزيو «ةزمح ربقب أدبيو ءدحأ ءادهش روزيف أركبم سيمخلا موي ًادحأ ينأي مث
 نبال ةياور يفو . (هبحنو انبحي لبج دحأ» :هلَي هنع حيحصلا يفف «هسفن ًادحأ

 نبا نعو ««رانلا عرت نم ةعرت ىلع ًاريع نأو ؛ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع هنإ) هجام
 هربق ىلع فقوف ريمع نب بعصمب ٌةكَو هللا لوسر ّرم :امهنع هللا يضر رمع
 ال هديب يسفن يذلاوف مهيلع اوملسو مهوروزف هللا دنع ءايحأ مكنأ دهشألا :لاقو
 . (ةمايقلا موي ىلإ مالسلا هيلع اودر الإ دحأ مهيلع ملسي

 ربقلا يتأي نأ هلهأ ىلإ عوجرلا ىلع مزع اذإ بحتسي هنإو : :لاق مث
 .خلإ هيدلاولو هل بحأ امب وعديو ملسيف فيرشلا

 ثذحملا
 ةرايزلاو يكلاملا يودعلا نسح خيشلا

 قراشم) هباتك يف ه٠ “ ةنس ىفوتملا يودعلا نسح خيشلا لاق
 «تاعاطلا ىجرأو تابرقلا مظعأ نم ِكَي فيرشلا هربق ةرايز نأ ملعا :«راونألا
 ام عوشخلا نم رضحتسي نأ رئازلل يغبنيو :لاق مث تاجردلا ىلعأ ىلإ ليبسلاو
 مدقتي نأ رئازلل يغبنيو ,رارسإلاو رهجلا نيب همالس يف ًادصتقم نكيلو ءهنكمأ
 غلبأ وهف : نيبحاصلا يلجر ةهج نم ءاج نإو «ةلبقلا ةهج نم فيرشلا ربقلا ىلإ
 .ةلَك فيرشلا ههجو ةلابق فقيو ةلبقلا ربدتسيو «بدألا يف

 ابأ اي :ًاكلام لأس يسابعلا ةفيلخلا روصنملا رفعج ابأ نأ يور دقو
 كلام هل لاقف ؟وعدأو ةلبقلا لبقتسأ مأ وعدأو ِةِلك هللا لوسر لبقتسأأ !هللا دبع
 هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو لَك هنع كهجو فرصت ملو : : هنع هللا يضر
 خلإ كيلع مالسلا ١ :كوقي م .ةمايقلا موي مب لجو رع هللا ىلإ مالسلا

 يدنع كلذو فرطاوختو مهمئازعو مهتاينو مهلاوحأ ةفرعمو هتمأل هتدهاشم

 .هيف ءافح ال يلج
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 هال هيلإ لحرلا دشو ِهلَو لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن

 الإ موي نم سيل :بيسملا نب ديعس نع كرابملا نبا ىور دقو

 مهاميسب مهفرعيف ةيشعو ةودغ هتمأ لامعأ ِةِلَو يبنلا ىلع ضرعيو

 ولعو هتبتر لالج هبلق رضحيو «هنهذ يف ميركلا ههجو رئازلا لثمتيو

 :حراوج نوكسو توصو فرط ضغو بلق روضحب رئازلا لوقي مث «هتلزنم

 . هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 اي :لاقف كي هربق ىلع مصألا متاح فقو :لاق يرصبلا نسحلا نعو

 ةرايز يف كل انذأ ام !اذه اي :يدونف «نيبئاخ انّدرت الف كيبن ربق انرز انإ !بر

 . مهل ًاروفغم راوزلا نم كعم نمو تنأ عجراف «كانلبق دقو الإ انبيبح

 لأسيو ةبوتلا دذجيو فيرشلا ههجو ةلابق عجري هيبحاص ىلع مالسلا دعبو
 .ًاحوصن ةبوت اهلعجي نأ ِِلكي ههاجب ىلاعت هللا

 بهاذملا ةّمئأ ءارآو ةعطاسلا تايآلاو ةقطانلا ثيداحألا هذه دعبفأ

 ةينس نع ةّجح ىلجأو نايب عورأ اهتايآ تملكتو اهتلدأ تثدحت يتلا ةعبرألا

 ال امب اهيلإ رفسلاو لاحّرلا دش يف بيغرتلا غلابو ءاهبابحتسا ريرقتو ةرايزلا

 عادتبالا فقيو أكوتي ليدبتلاو فيرحتلل ًاباب كرتي الو «ليوأتلل ًالاجم عدي
 مكبولق مكل حلصي ١"[ :فاقحألا] # ءوبأونِماََو هلل اأو آنمَوَفَي# . هيلع

 .مكرودص فشيو

 مامإلا

 يلينحلا يناليجلا رداقلا دبع
 هنع هللا ىضر

 هباتك يف ه١57 ةنس ىفوتملا يلبنحلا يناليجلا رداقلا دبع مامإلا لاق

 : يلبنحلا هقفلا يف ةيميت نبا دنس عجري هيلإو «ةينغلا»

 ةلبقلا رادج لعجيو «ةلبقلا نيبو هنيب هئاذحب نكيلو فيرشلا ربقلا ينأي مث
 اهيأ كيلع مالسلا : لقيلو هراسي نع ربنملاو ههجو ءاقلت همامأ ربقلاو هرهظ فلحخ

 كمالس هيلع كيبنب كيلإ هجوتأ ينإ ّمهللا :لوقي مث «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا

 ينإ ّمهللا «يبونذ يل رفغيل يبر ىلإ هجوتأ ينإ !هللا لوسر اي «ةمحرلا يبن
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 ل لل ا ص للا هيلإ لحرلا دشو لو لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن ل ٠

 يعفاشلا يوونلا مامإلا
 هنع هللا يضر

 يف سداسلا بابلا :كسانملا يف ه1175 ةنس ىفوتملا يوونلا مامإلا لاق
 : خلإ مركو فرشو ُْدلُك هللا لوسر انديسو انالوم ربق ةرايز

 ببس ركذو اهّدعو ؛ةّمج ءامسأ - ِِلك هللا لوسر ةنيدمل نأ ملعا
 نورمتعملاو جاّجحلا فرصنا اذإ :ىلوألا لئاسم بابلا يف :لاق مث ءاهتيمست

 تابرقلا مظعأ نم اهنإف هتبرت ةرايزل ٍةلَي هللا لوسر ةنيدم ىلإ اوهجوتيلف ةكم نم
 . يعاسملا حجنأو

 لاق :لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع امهدانسإب ىنطقرادلاو رازبلا ىور دقو

 فيرشلا ربقلا يتأي مث :لاق نأ ىلإ «يتعافش هل تبجو يربق راز نما : لكي هللا لوسر

 فرطلا ٌضاغ هلبقتسي ام لفسأ ىلإ ًارظان فقيو ربقلا رادج لبقتسيو ةلبقلا ربدتسيف
 لالج هبلق يف ًارضحتسم ايندلا قئالع نم بلقلا غراف لالجإلاو ةبيهلا ماقم يف

 هتوص عفري الو ِةْكَي هللا لوسر ىلع ملسي مث هولك هترضحب وه نم ةلزنمو هفقوم
 ىلع مالسلاب هاصوأ دحأ ناك نإ مث هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لوقيف رصتقيلو

 هجو ةلابق لوألا هفقوم ىلإ عجري مث «نالف نم كيلع مالسلا : لقيلف هللا لوسر
 ام هلوقي ام نسحأ نمو «هبر ىلإ هب عفشتيو هسفن قح يف هيلإ لّسوتيو ِةَو هللا لوسر
 :لاقف يبارعأ ءاجف لك يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق يبتعلا نع انباحصأ هاكح
 ةوحاحب حوش اَوَمَكلَع ذإ َمَُهَتآ ْوَلَوإ» :لوقي هللا تعمس هللا لوسر اي كيلع مالسلا
 يبنذ نم ًارفغتسم كتئج دقو 2155 :ءاسنلا] # وسما رسل ٌرَسصْعَتْساَو هللا اوُرَمْمَتْسأَد
 :لوقي أشنأ مث «يبر ىلإ كب ًاعفشتسم

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخاي
 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 مدقلا تّلز ام اذإ طارصلا ىلع هتعافش ىجرت يذلا عيفشلا تنأ
 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ينم ًادبأامهاسنأ الف كابحاصو

 اي :لاقف مونلا يف ِهْلَك هللا لوسر تيأرف «يانيع ينتبلغف فرصنا مث :لاق
 .هل رفغ دق ىلاعت هللا نأب هرّشبو يبارعألا قحلا !يبتع
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 56١5 ا هيلإ لخرلا دشو لك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن

 دارأ اذإو :لاق نأ ىلإ «دحأب ءادهشلا روبق روزي نأ بحتسيو :لاق مث
 ربقلا يتأيو بحأ امب وعديو نيتعكرب دجسملا عدوي نأ بحتسا ةنيدملا نم رفسلا

 .خلإ ءاعدلاو مالسلا وحن ديعيو

 ثيدحلا ءاملع رايك ىوتف

 لاحّرلا ذش يف دنهلا يف

 نع دنهلا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك ةعامج لئس
 ديفم ديدس باوجب اوباجأف ٍةَِكَي دمحم انديس مانألا ريخ ةرايزل لاحّرلا دش ةلأسم
 هرخآ يفو «دنهملا ىلع دّئفملا» باتك يف ءاج امك باوجلاو لاؤسلا صن اذهو

 .ءاملعلا ءامسأ ركذ

 :لاؤسلا صن

 تاولصلا لضفأ هيلع تانئاكلا ديس ةرايز ىلإ لاحّرلا دش يف مكلوق ام

 ؟رئازلل مكرباكأ ىدل لضفأو مكيلإ ّبحأ نيرمألا يأ ؟هبحصو هلآ ىلعو تاّيحتلاو

 دجسملا يوني وأ مالّسلاو ةالّصلا هيلع هترايز ةرايزلل لاحترالا تقو يوني له

 .ّيوبنلا دجسملا اَّلِإ يوني ال ةنيدملا ىلإ رفاسملا نإ : مهضعب لاق دقو ؟ًاضيأ

 :باوحلا صن

 قيقحتلا ةمزأ هديبو قيفوتلاو نوعلا ّدمتسن هنمو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .املسمو ايلصمو ادماح

 هللا ناوضر انخئاشمو هللا دمحب اّنأ باوجلا يف عرشن نأ لبق ًالوأ ملعيل
 مالسإلا ةورذو مانألا ةودقل نودلقم انتعامجو انتفئاط عيمجو نيعمجأ مهيلع

 عورفلا يف هنع ىلاعت هللا يضر نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا مامهلا مامإلا

 روصنم ىيبأ مامهلا مامإلاو يرعشألا نسحلا يبأ مامهلا مامإلل نوعبتمو

 ةيفوصلا قرط نم نوبستنمو لوصألاو داقتعالا يف امهنع هللا يضر يديرتاملا

 ىلإ ةبوسنملا ةيكزلا ةقيرطلاو ةيدنبشقتلا ةداسلا ىلإ ةبوسنملا ةيلعلا ةقيرطلا ىلإ
 هللا يضر ةيدرورهسلا ةداسلا ىلإ ةبوسنملا ةيهبلا ةقيرطلا ىلإو ةيتشجلا ةداسلا

 هيلع الإ نيّدلا يف ًالوق لوقن الو مالكب ملكتن ال اّنأ :ًايناث مث «نيعمجأ مهنع
 عمو بهذملا ةّمئأ نم لوق وأ ةمألا عامجإ وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ليلد اندنعو

 نإف ناسللا ةلزو ملقلا ةلض يف نايسنلاو أطخلا نم نوؤربمل اَنأ يعدن ال كلذ

 نأ ءايحلا انعنمي امف عورفلاو لوصألا نم ناك ءاوس لوق يف انأطخأ انأ انل رهظ
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 هيلإ لحرلا دشو لَك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثّدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن بلل 5

 ريثك يف مهيلع هللا ناوضر انتمثأ عجر دقو ال فيك عوجرلاب نلعنو هنع عجرن
 مل هنع هللا يضر يعفاشلا انمامإ مرتحملا ىلاعت هللا مرح مامإ نأ ىتح مهلاوقأ نم
 لئاسم يف اوعجر مهنع هللا يضر ةباحصلاو ءديدج لوق اهيف هلو الإ ةلأسم قبي

 ءاملعلا نم دحأ ىعدا ولف «ثيدحلا عبتتم ىلع ىفخي ال امك مهضعب لاوقأ ىلإ

 مالكلا ةّمئأ نم ٌصنب تبثي نأ هيلعف تايداقتعالا نم ناك نإف مكح يف انطلغ انأ

 «بهذملا ةّمئأ نم حجارلا لوقلا ىلع هنايئب ينبي نأ مزليف تايعرفلا نم ناك نإو

 بلقلاب لوبقلاو ىنسحلا الإ ىلاعت هللا ءاش نإ اًنم نوكي الف كلذ لعف اذإف
 .ناكرألاو نانجلاب ركشلا ةدايزو ناسللاو

 نم ىلع يباهولا قالطإ ناك دنهلا اندالب حالطصا لصأ يف نأ :ًاثلاثو
 لمع نم ىلع هلامعتسا بلغو هيف عستا مث مهنع هللا يضر ةّمئآلا ديلقت كرت

 يف عاش ىتح ةحيبقلا موسرلاو ةعينشلا ةثدحتسملا رومأللا كرتو ةينسلا ةنسلاب

 لب «يباهو وهف اهفاوطو ءايلوألا روبق ةدجس نع عنم نم نأ اهيحاونو يابمب
 مث .مهئامظعو مالسإلا لهأ رباكأ نم ناك نإو يباهو وهف ابرلا ةمرح رهظأ نمو
 يباهو هنإ لجرل دنهلا لهأ نم لجر لاق ول اذه ىلعف ءاّبس راص ىتح هيف عسّنا

 ةنسلاب لماع يفنح ينس هنأ ىلع لدي لب ةديقعلا دساف هنأ ىلع لدي ال وهف
 انخياشم ناك املو «ةيصعملا باكترا ىف ىلاعت هللا نم فئاخ ةعدبلا نع بنتجم

 ةعدبلا نارين دامخإ يف نورّمشيو ةنسلا ءايحإ يف نوعسي مهنع ىلاعت هللا يضر

 تاءارتفالا مهيلع اورتفاو مهوتهبو مهمالك اوفرحو مهيلع سيلبإ دنج بضغ
 صاوخ ىف اهئس يتلا هللا ةنس كلتو لب كلذ نع مهاشاحو ةعدتبملاب مهومرو

 ّنجْلاَو ننال نيم اَوُدَح يب ٍلِل اَمْلَعَب َكَِدَكَوأ» : هباتك يف ىلاعت هللا لاق امك هئايلوأ

 « ترؤرفي امو مهَرَدَم ُهوْلَمَم اَم َكْيَر َهَّس ْوَلَو ارورغ ٍلوَقْلا فرْحُر ٍضَْمَب َلِإ َمُهّصَعَب جْوي
 بجو همالسو مهيلع هللا تاولص ءايبنألا يف كلذ ناك املف .5 : ماعنألا]

 رشاعم نحنا : لَك هللا لوسر لاق امك مهماقم موقي نمو مهئافلخ يف نوكي نأ
 نيذلاف مهرجأ مهل لمكيو مهظح رفوتيل «لئثمألاف لثمألا مث ءالب دشأ ءايبنألا

 يف مهسفنأ اوقلأو ىوهلا مههلإ اوذختاو تاوهشلا ىلإ اولامو تاعدبلا اوعدتبا

 بسن اذإف ليلاضألا انيلإ نوبسنيو ليطابألاو بيذاكألا انيلع نورتفي ىدرلا ةيواه
 نإو ًاريخ الإ انب اونظت ال هيلإ اوتفتلت الف بهذملا فلاخي لوق مكترضح يف انيلإ
 لاقملا نم قحلاو لاحلا ةقيقحب مكربخن انإف انيلإ اوبتكاف مكرودص يف جلتخا
 . مالسإلا ةرئاد بطق اندنع مكنإف
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 #5 سد هيلإ لخرلا دشو لَو لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن

 :باوجلا حيضوت
 تابرقلا مظعأ نم (هادف يحور) نيلسرملا ديس ربق ةرايز انخياشم دنعو اندنع

 ّدشب هلوصح ناك نإو تابجاولا نم ةبيرق لب تاجردلا لينل حجنأو تابوثملا مهأو

 ةيحت فلأ فلأ هيلع هترايز لاحترالا تقو يونيو لاومألاو جهملا لذبو لاحّرلا

 ام ىلوألا لب ةفيرشلا دهاشملاو عاقبلا نم هريغو ِةِككَي هدجسم ةرايز اهعم يونيو مالسو
 لصحي مث مالّسلاو ةالّصلا هيلع هربق ةرايزل ةينلا درجي نأ مامهلا نبا مامهلا ةمالعلا لاق

 : لَك هلوق هقفاويو ِةَكَي هلالجإو هميظعت ةدايز كلذ يف نأل دجسملا ةرايز مدق اذإ هل

 , (ةمايقلا موي هل ًاعيفش نوكأ نأ يلع ًاقح ناك يترايز اَّلِإ ةجاح هلمحت ال ًارئاز ينءاج نما
 ىلإ برقأ وهو جحلا نع ةرايزلا زرفأ هنأ ىماج الملا يماسلا فراعلا نع لقن اذكو

 ىلع ةرّونملا ةنيدملا ىلإ رفاسملا نأ نم نوضراعملا لاق ام امأو «نيّبحملا بهذم
 ةالّصلا هيلع هلوقب ًالالدتسا فيرشلا دجسملا الإ يوني ال ةيحت فلأ فلأ اهنكاس
 عنملا ىلع لدي ال ثيدحلا نأل دودرمف (دجاسم ةثالث ىلإ اَلِإ لاحّرلا دشت ال» : مالّسلاو

 يتلا ةلعلا نإف زاوجلا ىلع لدي ّصنلا ةلالدب هنأ ملعلا بقاث مهف وذ هلمأت ول لب ًالصأ
 وهو اهب صتخملا اهلضف وه عاقبلا وأ دجاسملا مومع نم ةثالثلا دجاسملا اهب ىنثتسا

 تمض يتلا ةفينملا ةبحرلاو ةفيرشلا ةعقبلا نإف «ةفيرشلا ةعقبلا يف ةدوجوم ةرايزلا عم
 انؤاهقف هب حّرص امك يسركلاو شرعلا نمو ةبعكلا نم ىتح ًاقلطم لضفأ ِةكَك هءاضعأ
 نأ ىلوأ مث ىلوأف صاخلا لضفلا كلذل دجاسملا ىنثتسا املو ءمهنع هللا يضر

 طسبأب لب هانركذ امك ةلأسملاب حّرص دقو ماعلا لضفلا كلذل ةكرابملا ةعقبلا ينثتسي

 هللا سدق يهوكنكلا دمحأ ديشر انالوم نيلماعلا ءاملعلا سمش ةمالعلا انخيش اهنم

 ءارارم تعبط دقو ةرّونملا ةنيدملا ةرايز لضف ىف كسانملا ةدبز هتلاسر ىف زيزعلا هرس

 نيّدلا ردص يتفملا انالوم انخياشم خيش ةلاسر فيرشلا ثحبملا اذه يف ًاضيأو
 نمو ةيفلسلا يعدي نم ىلع ىربكلا ةماطلا اهيف ماقأ زيزعلا هرس هللا سدق يولهدلا
 دشت ال ثيدح يف لاقملا نسحأ» اهامس ةعطاس ججحو ةعطاق نيهاربب ىتأو مهقفاو

 . ملعأ ىلاعت هللاو اهيلإ عجريلف ترهتشاو تعبط «لاحّرلا

 نوديؤملاو ىوتفلا باحصأ
 .ىهوكتكلا دمحأ ديشر ثّدحملا ةمالعلا-١

 .يروفنراهسلا دمحأ ليلخ ثّدحملا خيشلا ةمالعلا - ؟
 . يدنبويّدلا نسحلا دومحم خيشلا ثّدحملا ةمالعلا " 

 . ينيسحلا نسح دمحأ ريم خيشلا ةمالعلا -
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 هيلإ لحرلا دشو ِلكَي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثّدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصت ل د4

 . يدنبويذلا نمحرلا زيزع خيشلا ثّدحملا ةمالعلا 5

 . يوناهتلا يلع فرشأ خيشلا دشرملا ةمالعلا 5

 . يروفنارلا ميحرلا دبع هاشلا خيشلا ةمالعلا ٠

 . يدنبويذدلا نسح دمحم ميكحلا جاحلا خيشلا 6

 . هللا تردق يولوملا 4

 . هللا تيافك ىتفملا يولوملا ٠

 . يروفنراهس ىيحي دمحم خيشلا ةمالعلا ١

 ءاملع ديبأت

 دنهلا ءاملع ىوتفل ةمركملا ةكم

 مهنم ةمركملا ةكمب ءاملعلاو ءاهقفلا رابك نم ةلمج ىوتفلا هذه دّيأ دقو
 ءاملعلا سيئرو «ةيعفاشلا يتفم ليصباب دمحم نب ديعس دمحم خيشلا ةمالعلا

 ناخ ديشر دمحأ خيشلاو «مارحلا دجسملاب بيطخلاو مامإلاو ةمركملا ةكمب

 ةيكلاملا يتفم يكلاملا نيسح نب دباع دمحم يتفملا هيقفلا ةمالعلا خيشلاو باون
 مامإلا يكلاملا نيسح نب يلع دمحم ققحملا ةمالعلا خيشلاو «ةيمحملا ةكمب
 . مارحلا دجسملاب سّردملاو

 ةرّونملا ةنيدملا ءاملع ديبأت

 ديسلا هيقفلا ةمالعلا :مهنمو ةنيدملا ءاملع اهدّيأو ىوتفلا هذه ظرقو

 دمحأ خيشلا ّيوبنلا مرحلاب ةيكلاملا خيشو «يجنزربلا ليعامسإ نب دمحأ

 يسرحملا نادمح رمع خيشلاو «يجنزربلا يكز دمحم ديسلاو ؛«يرئازجلا
 ىسوم خيشلاو «ثيغلبلا نومأملا نب دمحأ فيرشلاو ءروهشملا ثدحملا
 دمحم خيشلاو .«ميهاربإ نب ليلخ خيشلاو «ناخ دمحم الم خيشلاو ءمظاك

 نب دمحأ جاحلاو «يرايخلا يسوسلا دمحم خيشلاو «يسنوتلا ريزولا زيزعلا
 دمحأ نب دمحأ خيشلاو «ينالفلا رمع نب دمحم خيشلاو «يطيقنشلا ريخ دمحم
 دمحم خيشلاو «يطاسب دمحأ خيشلاو «نامعن نب روصنم دمحم خيشلاو « دعسأ

 .داوجلا دبع دومحم خيشلاو «يدنس نسح

 رهزألا ءاملع ديبنأت

 دمحم خيشلاو «يرشبلا ميلس خيشلا رهزألا خيش ًاضيأ كلذ دّيأو

 0 . يتاياقلا ميهاربإ
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 ه8 - سس هيلإ لجرلا دشو لكي لوسسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيئّدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن

 ماشلا ءاملع ديبأت

 ديفح ينيسحلا نيدباع نباب ريهشلا ريخلا وبأ دمحم ثّدحملا هيقفلا خيشلا

 «يلبنحلا يطشلا دمحأ نب ىفطصم خيشلاو «ىواتفلا بحاص نيدباع نبا

 ءماشلا ثّدحم نيذلا ردب خيشلا ةيملت يقشمدلا راطعلا ديشر دومحم خيشلاو

 عماجي سردملا يناروحلا بيدأ دمحم خيشلاو «يومحلا لالدلا دمحم نب يلع

 يفطل ديعس دمحم خيشلاو «يديبابللا رداقلا دبع خيشلاو «هامحب ناطلسلا

 .يومحلا دادحلا ىفطصم خيشلاو «ةفقشلا دمحأ نب سراف خيشلاو ١ يفنحلا

 للي ىبنلا ىلع مالسلاب فلسلا ءانتعا
 ةباينو ةلاصأ فيرشلا هربق دنع

 وشي مالا نم ديرجلا عي ناك هنأ زيزعلا دبع نب رحع نع ضافتسا دق

 بأ اي كيل مالسلا يراصلا رك اا كيلح «دلسلا ا لو كيلع

 كَم يبنلا ربق ىلع فقي ناك امهنع هللا يضر رمع نبا نأ أطوملا يفو

 .- امهنع هللا يضر  رمعو ركب يبأ ىلعو ِةِكي يبنلا ىلع يلصيف

 :لاق ؟ربقلا ىلع مّلسي رمع نبا ناك له ًاعفان لجر لأس :نوع نبا نعو

 هدنع موقيف ربقلا ىلع يتأي ناك ةرم ةئام نم رثكأ وأ ةرم ةئام هتيأر دقل معن

 .يبأ ىلع مالسلا ركب يبأ ىلع مالسلا «َيبنلا ىلع مالسلا :لوقيف

 ريمأ اي معن :لاقف ٌةَِب ّيبنلا ربق روزتو ةنيدملا ىلإ يعم ريست نأ كل له : سدقملا

 . هي هللا لوسر ىلع ملسو دجسملاب أدب ام لوأ ةئيدملا رمع مدق املو .نينمؤملا

 :ْةَك هللا لوسر ربق دنع يكبي هللا دبع نب رباج

 نب دمحم نب دماح انربخأ «ىملسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا لاق

 نب سنوي نب هللا دبع انثدح يشرقلا سنوي نب دمحم انثّدح «يورهلا هللا دبع
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 يضلل ب بي ل هيلإ لحرلا دشو َِِت لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيئدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن سل

 ١ :لوقي ِهكَي هللا لوسر تعمس تاربعلا بكست انهه :لوقي وهو ٌةْكَم هللا لوسر

 .49/8 ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب

 دنسملا يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو فيعض هدانسإ : يودنلا قلعملا لاق

 :هدنسم يف رازبلاو 4 : مقر 777١ -119/7 هدنسم يف ىلعي وبأو 47
 نب دمحم نع ناعدج نب ديز نب يلع قيرط نم (راتسألا فشك 07/5)
 .هب رباج نع ردكتملا

 ربق يتأي نأ ةنسلا نم :لاق هنأ رمع نبا نع هللا همحر ةفينح وبأ ىور
 . ةلبقلا لبق نم هو يبنلا

 ههجو ًاعضاو يراصنألا بويأ ابأ ناورم نادجو نم هريغو دمحأ هاور امو
 .ربقلا ىلع

 فقوف هك ئبنلا ربق ىلإ ىتأ كلام نب سنأ تيأر :مهضعب لاق افشلا يفو
 . فرصنا مث هلك يبنلا ىلع ملسف ةالصلا حتتفا هنأ تننظ ىتح هيدي عفرف

 يكبي مئاق لبج نب ذاعم اذإف هِهكَي هللا لوسر ربنم ىلإ رمع جرخ :رازبللو
 .ثيدحلا . ..؟ذاعم اي كيكبي ام :لاقف دلل هللا لوسر ربق دنع

 نب دمحم قيرط نم هل ةنسلا باتك رخاوأ يف يورهلا رذ وبأ ظفاحلا جرخأو
 نب رفعج تيأر :يدرواردلا لاق :لاق بعصم انثدح :لاق «خابطلا نب فسوي

 ىلع ملسف «ىنثنا مث كي هللا لوسر ىلع ملسف ءاج ءرقابلا نب قداصلا يأ دمحم
 همعزت ام كلذب هباذكإل يأ ينرسف :لاق وأ ءتبجعت ينأك ينآرف «رمعو ركب ىبأ

 ام هنإو ءهب هللا نيدأ يذلا اذه نإ هللاو : يل لاقف :لاق نيخيشلل هضغب نم ةعيشلا
 . ايندلا يل نأو هب هللا لعف وأ «هللا هازخأ :ةيواعمل لوقأ نأ ينرسي

 بلاط يبأ نب يلع نأ :رفعج نب هللا دبع نع لئاضفلا يف ينطقرادلا جرخأو

 ربق ىلإ فرصنا مث ءاكبلا لاطأف «ةمطاف تيب ىلإ رظن ثيح ىكبف دجسملا لخد
 ةمحرو يوخأ اي مالسلا امكيلعو :لاق مث «هدنع ءاكبلا لاطأف ىكبف ُوِلَي ّيبنلا
 .رمعو ركب ابأ ينعي نيصيمخ ايندلا نم امتجرخ «نييدهم نييداه امتنك لق هللا

 هاتأف « ءجحلا دارأ هيبأ نبا دايز نأ :امهريغو يرذالبلاو ربلا دبع نبأ ركذو

 لعف كابأ نإ :لاقف ءادايز عمسيو هبطاخيل هنبا ذخأف « ءهملكي ال وهو ةركب وبأ
 ةنايحو ةبيصم اهب مظعأف هل تنذأ نإف «كانه ةبيبح مأو جحلا ديري هنإو «لعفو
 . هيلع ةسح اهب مظعأف هتبجح يه نإو هِي هللا لوسرل

 نايتإ نأ الولف «كلذ ريغ ليقو «ةنسلا كلت جحلا كرتف :يرذالبلا لاق
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 ألا سس هيلإ لحرلا دشو لي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن

 دايز نكمت عم كلذ ةركب وبأ لاق ام ءكرتي ال امم مهدنع جاحلل ةرايزلاو ةئيدملا

 .هيلإ برقأ ةكمو قارعلاب ناك هنإف «ةنيدملا قيرط ريغ ىلع جحلا نم
 نم نأش نم لزي مل اممو :هيقفلا ميهاربإ نب قاحسإ لاق «ءافشلا» يفو

 كربتلاو ْةْلَك هللا لوسر دجسم يف ةالصلا ىلإ دصقلاو «ةنيدملاب رورملا جح
 دومعلاو «هيمدق ئطاومو هيدي سمالمو ء؛هسلجمو «هربقو هربنمو «هتضور ةيؤرب

 ةباحصلا نم هدصقو هدمع نمو «هيلع هيف يحولاب ليربج لزنيو هيلإ دنتسي يذلا
 .هلك كلذب رابتعالاو نيملسملا ةّمئأو

 :ديربلاب مالسلا لاسرإ
 يناهفصألا فسوي نب هللا دبع انثذح :لاق بعشلا يف يقهيبلا ىور

 نب دايز انثذح «يزارلا حلاص نب دمحم ينثّذح ءةكمب سارف نب ميهاربإ انربخأ

 ًادصاق ديربلاب هّجوي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق هنأ نادرو نب متاح نع ىيحي
 . مالسلا مَ يبنلا هنع ئرقيل ةنيدملا ىلإ

 نبا انثدح رافصلا هللا دبع وبأ انربخأو ءورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ

 نب حابر نع كيدف يبأ نبا انثذح «ينيادملا متاح نب قاحسإ ينثّذح ايندلا يبأ

 ذإ زيزعلا دبع نب رمع ىلع تمدق :لاق هنأ يرهملا ديعس يبأ نب ديزي نع ريشب
 ربق ىرتس ةنيدملا َتيتأ اذإ ةجاح كيلإ يل نإ :لاق هتعّدو املف ماشلاب ةفيلخ ناك

 . مالسلا ينم هئرقأف ْهَكَي يبنلا

 رفعج نب هللا دبع هب ُتثدحف :كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم لاق

 . ماشلا نم ديربلاب هيلإ دربي ناك رمع نأ نالف ينربخأ :لاقف

 1١١-١٠١١[ ص 8ج ناميإلا بعشل عماجلا يف اذك]

 يف نيمدقتملا نم لّيبنلا مصاع يبأ نب رمع نب ركب وبأ مامإلا لاقو
 ًادصاق لوسرلاب ثعبي زيزعلا دبع نب رمع ناكو «توبثلا اهيف مزتلا هل كسانم
 .عجري مث مالسلا ْهلك يبنلا ىرقيل ةنيدملا ىلإ ماشلا نم

 . هع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع نع ضافتسا امم اذهو :تلق

 مالسو توص
 يوبنلا ربقلا نم عمسي ناذأو

 ربتعي يذلا نئسلا هباتك يف يمرادلا هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا ىور

 نب ديعس نع دمحم نب ناورم انربخأ :لاق ءةتسلا ةيثيدحلا لوصألا بتك نم
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 هيلإ لحرلا دشو ِِكَي لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصت لس "1

 ملو ءاثالث هلك يبنلا دجسم يف نذؤي مل ةّرحلا مايأ ناك امل :لاق زيزعلا دبع
 الإ ةالصلا تقو فرعي ال ناكو ءدجسملا نم بيسملا نب ديعس حربي ملو «مقي
 (؟ 5ص ١ج) يمرادلا ننس نم ها هانعم ركذف وي يبنلا ربق نم اهعمسي ةمهمهب
 هتافلؤم ةعومجم نم توملا ينمت ماكحأ يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا هلقنو
 . (47 ص ”ج)

 يف سوماقلا بحاص يدابآزوريفلا نيذلا دجم مامإلا ةياورلا هذه لقنو
 ةنيدملا تئجف تججح :نابيش نب ميهاربإ لاقو ؛54١ص رشبلاو تالصلا
 كيلعو :ةرجحلا لخاد نم تعمسف هيلع تملسف ٌةلَو ئبنلا ربق ىلإ تمدقتف

 ْ . مالسلا
 انئثّدح الاق ورمع ىبأ نب ديعس وبأو ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :يقهيبلا لاق

 نبا ينثّدح ديعس نب ديوس ينئّدح ايندلا يبأ نب ركب وبأ انثّدح رافصلا هللا دبع وبأ
 لوسر اي :تلق مونلا يف ِِلَك يبنلا تيأر :لاق ميحس نب ناميلس نع لاجرلا يبأ
 .مهيلع ٌدرأو معن :لاق ؟مهمالس هقفتأ كيلع نوملسيف كنوتأي نيذلا ءالؤه !هللا
 ٠٠١(. /8 ناميإلا بعشل عماجلا) نسح هدانسإ :يودنلا قلعملا لاق

 عئاقولا هذهل ةيميت نبا دييأت
 ًادجسم ربقلا ذاختا نع همالك ضرعم يف عئاقولا هذه ةيميت نبا خيشلا ركذ

 ّدر اوعمس ًاموق نأ نم ىوري ام بابلا اذه يف لخدي الو :لاق مث ءدبعي ًائثو وأ

 بيسملا نب ديعس نأو «نيحلاصلا نم هريغ روبق وأ و يبنلا ربق نم مالسلا
 طارصلا ءاضتقا) ءها كلذ وحنو ةّرحلا يلايل ربقلا نم ناذألا عمسي ناك
 . (3717/7 ص ميقتسملا

 تاداعلا قراوخو تاماركلا نم ركذي ام كلذكو :رخآ عضوم يف لاق مث
 اهدنع ةكئالملاو راونألا لوزن لثم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع دجوت يتلا
 مهضعب ةعافشو اهرواج نمعو اهنع رانلا عافدناو اهل مئاهبلاو نيطايشلا يقوتو
 ةنيكسلاو سنألا لوصحو مهضعب دنع نافدنالا بابحتساو ىتوملا نم هناريج يف
 امو ءهيف نحن امم سيل قح اذه سنجف ءاهب ناهتسا نمب باذعلا لوزنو اهدنع
 ةمرحلا نم هللا دنع اهل امو «هتمحرو هللا ةمارك نم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق يف
 .ها كلذ ليصفت عضوم اذه سيل نكل «قلخلا رثكأ همهوتي ام قوف ةماركلاو
 . 27024 ص ميقتسملا طارصلا ءاضتقا نم) <
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 ًاديع يربق اولعجت ال
 ًاروبق مكتويب اولعجت ال» :هظفلو ملم يبنلا نع ةريره وبأ هاور ثيدحلا اذه

 .دواد وبأ هاور «متنك امثيح ينغلبت مكتالص نإف يلع اولصو ًاديع يربق اولعجت الو

 ءًافيعض ناك : دمحأ لاقف غئاصلا عفان نب هللا دبع ةياور يف فلتخاو

 هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو «نيعم نب ىيحي هقثوو يزارلا متاح وبأ كلذكو

 .7//517؟ج يرذنملل دواد يبأ رصتخم يف اذك

 هركذ يرفعجلا ميهاربإ نب , صفح هيفو ىلعي وبأ هاور دئاوزلا عمجم يفو

 كرم 6 دئارزلا معجم عمجم «تاقث هلاجر ةيقبو ًاحرج هيف ركذي ملو متاح يبأ نبا

 ىلع ّثحلا هب دارملا نوكي نأ لمتحي :يرذنملا نيّدلا ىكز ظفاحلا لاق
 ديعلاك تاقوألا ضعب يف اّلِإ رازي ال ىتح لمهي ال نأو ِِكَي هربق ةرايز ةرثك
 ةرايزلل لعجي نأ نع يهنلا هنم مهف نم مهنمو «نيترم الإ ماعلا يف يتأي ال يذلا
 رازي نأ وه يغبني يذلا امنإو «كلذك ديعلا نأ امك هيف الإ نوكت ال صاخ موي
 ليوأتلا اذه ركذ ءمويب صيصخت ريغ نم كلذ رسيت املك مالشلاو ةالضلا هيلع

 . يكبسلا يقتلا

 ةالّصلا هيلع هترايز دنع بدألا ءوس نع يهنلا :هانعم نأ مهف نم مهنمو

 ءاعدلاو هيلع مالسلل رازي امنإو ءديعلا دنع لعفي امك بعللاو وهللاب مالّسلاو
 هذهب قئاللا بدألا ىلع ةظفاحملا عم همالس درو هئاعدو ه هرظن ةكرب ءاجرو هدنع

 لهأ ةداع نم نإف «هللا ءاش نإ برقألا وه اذه لعلو «ةّيوبنلا ةفيرشلا ةرضحلا

 ىهنف مهيحلاصو مهئايبنأ ةرايز دنع بعللاو ةنيزلاو وهللا يف قارغإلا باتكلا
 هيلع هترايز دنع بعللاو وهللا اذه يف مهب اوهبشتي نأ ةمآلا مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 اذإ اونوكي نأو نيبئات نيرفغتسم هترايزل اوتأي نأ مهيلع لب ءمالّسلاو ةالّصلا

 . هتايح يف هيدي نيب نونوكي امك هتافو دعب هوراز

 .ريخ ريخلا نم راثكإلا نأو ريخ مالّسلاو ةالّصلا هيلع هترايز نأ ملعاو

 ءوس نع رجزلا ىلعو ؛بعللاو وهللا بنتجيو بدألا مزتلي نأ رئازلا ىلعو
 نب نسحلا نأ هدئنسب هفنصم يف قازرلا دبع هاور يذلا رثألا لمحي بدألا

 ةالّضلا هيلع هدج لوق مهل قاسو مهاهنف ّيوبنلا ربقلا دنع ًاموق ىأر نسحلا
 . ثيدحلا «ًاديع يربق اولعجت ال» :مالّسلاو

 اهدنع حماستلا نعو ةرايزلا دنع بدألا ءوس نع يهنلا هانعم نأ ديؤي وهو

 يقتلا مالسإلا خيش لاق «ةرايزلا نع ًايهن سيلو دايعألا دنع وهللا نم نوكي امب
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 هيلإ لحرلا دشو هك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن سس
 سلس بيب ب ب با ب بيبي!

 لَك ىفطصملا ةرايز نم هعنم فلسلا نم دحأ يف ليختي فيكو :هنع هللا يضر
 .ها ىتوملا رئاس ةرايز ىلع نوعمجم مهو

 وهو (لخدملا» :هباتك يف جاحلا نبا ةعدبلا تيممو ةنسلا ييحم لاق
 :روبقلا ةرايز لصف يف تاونسب هدعب يفوتو ةيميت نبال رصاعم

 نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلاو ءايبنألا بانج ميظع امأو
 مهيلإ ءاج اذإف «ةديعبلا نكامألا نم مهدصق هيلع نيعتيو رئازلا مهيلع يتأيف
 رارطضالاو ةجاحلاو ةقافلاو رقفلاو ةنكسملاو راسكنالاو لذلاب فصتيلف

 هرصب نيعب ال هبلق نيعب مهتدهاشم ىلإو «مهيلإ هرطاخو هبلق رضحيلو عوضخلاو
 مهيلع يلصي مث هلهأ وه امب هللا ىلع ينثي مث «نوريغتي الو نولبي ال مهنأل

 مث نيّدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا ىلع محرتي مث مهباحصأ نع ىضرتيو
 هجئاوح بلطيو ءمهب ثيغتسيو هبونذ ةرفغمو هبرآم ءاضق يف مهب هللا ىلإ لّسوتي
 هللا باب مهنإف كلذ يف هنظ نسح يوقيو مهتكربب ةباجإلاب مزجيو مهنم
 «مهببسبو مهيديأ ىلع جئاوحلا ءاضقب ىلاعتو هناحبس هتنس ترجو .حوتفملا
 نم هيلإ جاتحي ام ركذيو «مهيلع مالسلاب لسريلف مهيلإ لوصولا نع زجع نمو
 نم نودري ال ماركلاو «ماركلا ةداسلا مهنإف «هبويع رتسو هبونذ ةرفغمو هجئاوح
 يف مالكلا اذه ؛مهيلإ أجل نم الو مهدصق نم الو مهب لّسوت نم الو مهلأس
 :هنع هللا يضر لاق ءًامومع نيلسرملاو ءايبنألا ةرايز

 :لصف

 ركذ ام لكف همالسو هيلع هللا تاولص نيرخآلاو نيلوألا ديس ةرايز يف امأو
 درت ال يذلا عفشملا عفاشلا هنأل ةنكسملاو ةلذلاو راسكنالا يف ينعأ هفاعضأ ديزي
 هنأ ذِإ هب ثاغتسا وأ ناعتسا نم الو «هتحاسب لزن الو هدصق نم بيخي الو «هتعافش
 :لاق مث ةكلمملا سورعو لامكلا ةرئاد بطق مالّسلاو ةالصلا هيلع

 امل بيخي الو دري الف هنم هجئاوح بلط وأ هب ثاغتسا وأ هب لّسوت نمف

 ةالّصلا هيلع هترايز يف يلكلا بدآلا ىلإ جاتحيو «راثآلاو ةنياعملا هب تدهش
 فقاو هنأب هسفن رعشي رئازلا نإ :مهيلع هللا ةمحر انؤاملع لاق دقو «مالّسلاو

 ينعأ هتايحو هتوم نيب قرف ال ذإ هتايح يف وه امك مالّسلاو ةالّصلا هيلع هيدي نيب
 هدنع كلذو مهرطاوخو مهمئازعو مهتاينو مهلاوحأ ةفرعمو هتمأل هتدهاشم يف
 طح لحم مالّسلاو ةالّضلا هيلع هب لّسوتلاف لاق نأ ىلإ - هيف ءافخ ال يلج
 مالّسلاو ةالّصلا هيلع هتعافش ةكرب نأل اياطخلاو بونذلا لاقثأو ءرازوألا لامحأ
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 انآ سل ذ هيلإ لحرلا دشو ِةِلَو لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحمملا نم فلسلا ةمئأ صوصن

 هراز نم رشبتسيلف عيمجلا نم مظعأ اهنأ ذإ بنذ اهمظاعتي ال هبر دنع اهمظعو
 انمرحت ال ّمهللا «هرزي مل نم مالّسلاو ةالّصلا هيلع هّيبن ةعافشب هللا ىلإ أجليلو

 وهف كلذ فالخ دقتعا نمو .نيملاعلا براي نيمآ كدنع هتمرحب هتعافش نم

 ملاعلا اذه نم ًاناميإ حشريو «ىقت ضيفي يذلا مالكلا اذه ىلإ رظناف .مورحم
 لاق :هلوق ىلإ رظناو «ةعدبلا نع دعابتلاو ةنسلا ءايحإ ىف هتايح ىضمأ يذلا
 يضر هلوق ىلإ رظناو «ءاملعلا هيلع عمتجا دق هلقن ام نأ ىلإ ريشي فيك انءاملع
 .مورحم وهف اذه فالخ دقتعا نمو :هنع هللا

 خيشلاىوتف
 يدجنلا يلبنحلا قيتع نب دعس

 :ديفملا عومجملا هباتك يف ةرايزلا يف قيتع نب دعس خيشلا لوقي

 ءاملعلا يرخأتم نم ةفئاط زّوج دقف ِلَي يبنلا ربق ةرايزل لحّرلا ّدش ةلأسم امأ
 نم فئاوط مهفلاخو نيحلاصلا روبق كلذكو هلي ّيبنلا ربق ىلإ لحّرلا دش
 : لاق هنأ هلو يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا هيلع لد ام وه دقتعن يذلاو «نيققحملا

 دجسملاو ءاذه يدجسمو ؛مارحلا دجسملا :دجاسم ة ةثالث ىلإ اَلِإ لاحّرلا دشت ال»

 لوق لك نإف نيزوجملا لوق نالطب فرعت حيحصلا ثيدحلا اذهبو .«ىصتقألا

 الو هيلإ تفتلي ال ههجو يف هب بورضم هلئاق ىلع دودرم نيلسرملا ديس لوق فلاخي

 . (قيتع دع نب دعس خيشلا ىواتف نم ديفملا عومجملا نم ها) . هيلع لوعي

 ءاملعلا نم رخآلا بناجلا لوق نيب ذإ ليلجلا ملاعلا اذه فصنأ دقل :تلق

 هنم اذهف (خلإ هدقتعن يذلاو) :هلوقب وه هدقتعي ام نّيب مث هيأر فلاخي ناك نإو

 ام فقوم نيبو فصنملا لداعلا اذه هفقوم نيب قرفلا رظناو .فاصنإلا ةياغ
 ّدشب لوقي نم لك نورفكي نيذلا نيرفكملا ةعامج نم رصعلا اذه يف مهب انيلتبا
 . كي نبنلاب لّسوتلا وأ ةرايزلا وأ لحّرلا

 : (دبعي ًانثو يربق لعجت ال ٌمهللا»

 ًاموق هللا نعل ًانثو يربق لعجت ال ّمهللا» : ظفلب دمحأ هاور ثيدحلا اذه

 يف كلام هاورو 7 دمحأ دنسم يف اذك (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 هيفو ليئارسإ يبأ نب قاحسإ هيفو ىلعي وبأ هاور كلذكو ١777/١ ًالسرم أطوملا

 :يناقرزلا لاق .”ص ج دئاوزلا عمجم يف اذك .«تاقث هلاجر ةيقبو مالك
 دانسإل دنسملاب لاق نم دنعو تاقثلا ليسارمب جتحي نم دنع حيحص ثيدحلاف
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 هيلإ لحرلا دشو ِةلك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثذحملا نم فلسلا ةمثأ صوصن بسم ال"

 «يليقعلا دنع دهاش هلو هتدايز لبقت نمم وهو أطوملا ظفلب هل دمحم نب رمع

 ."١0ص ١ج أطوملا يناقرزلا حرش يف اذك

 يتلا هترجح لخاد يف وه يذلا اذه هعضوم يف ِْكَي هربق نوك نأ ملعا

 مالسإلا ةّمئأو مالعألا ءاملعلا اهيلع قفتا يتلا رومألا نم هدجسم لخاد يف يه

 .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا دهع ذنم حلاصلا فلسلا نم

 نم ظوفحم هلك هربق نأ ىلع لدي ام حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو

 هؤاعدو ءدبعي ًانثو هربق نوكي ال نأ اعدو بلط هنأل ةينثولاو كرشلا عوقو
 ىلع هللا بضغ دتشا دّبعي ًانثو يربق لعجت ال ّمهللا) هلك لاق «باجتسم كَ

 هيطعت ام ىلع فيرشلا ثيدحلا ىنعمو . (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق

 هيلإ وأ هيلع ةالصلاب ربقلا دصقي نأ نع يهنلا هقرط عيمج نم هتاياور

 ىلإ ممألا نم قبس نمل ةعيرذ ناك كلذ نإف ربقلل وأ ربقلا بحاصل ًاميظعت
 .اهلهأو روبقلا ةدابعو كرشلا

 اميف اوعقي الثل هتمأ ىلع اهدسف ةعيرذلا هذه يهنلا اذهب عراشلا ربتعا دقو

 نيملسملا يف سيلف هءاعد باجتساو هءاجر هللا ققح دقو «مهلبق ممألا هيف عقو

 .هيلإ وأ هيلع ةالصلاب ِةَكَي هربق مظعي نم

 ةرجحلا اولعجي ملف  مهيعس هللا ركش  ةمألا هذه نم نولوألا طاتحاو

 يف اهلابقتسا عقي الثل ةعبرم هيبحاصلو هل ةمظعملا روبقلا اهيف يتلا ةفيرشلا

 ىتأتي ال ىتح كلذ نم عناملا لكشلا ىلع اهوعضو لب دصق ريغب ولو ةالصلا
 ريغ تناك نإو نيلصملا ةلبق يف عقت يتلا ةيوازلا اوقيض دقو ةالصلا يف اهلابقتسا

 . عرولا يف الامكو طايتحالا يف ةدايز ةمرحم

 ءعضوملا اذه يف هنفد ىلإ ةراشإلا مالّسلاو ةالّصلا هيلع هنع تبث دقو

 نم ةضور يربنمو يربق نيب ام :ًاعوفرم يناربطلاو حيحص دنسب رازبلا ىور دقو
 راوجب نوكي فيرشلا هدجسم نأ ملع دقف تيبلا لدب ربقلا ظفلب . «ةنجلا ضاير

 هدجسم رجهب مهرمأي ملو هنايتإ يف ةمألا بغرو لضفلا اذهب هل مكحو فربق
 هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ هيف ةالصلا نأب حّرص لب ؛همدهب الو ربقلا لجأل

 نم ةضور) هنأب ربنملا ىلإ فيرشلا ربقلا يلي ام ٌصخو ءمارحلا دجسملا الإ
 . (ةنحلا ضاير

 ةرجحلا تراص هعيسوتل دجسملا يف نينمؤملا تاهمأ رجح تلخدأ املو
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 لاا" ل هيلإ لحرلا دشو هلو لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثّدحملا نم فلسلا ةمئأ صوصن

 كلذ ّرقأو ّيوبنلا دجسملا لخاد يف هيبحاص ربقو فيرشلا ربقلا اهيف يتلا

 لعج يف اجرح اوري ملو نوعباتلاو ريثك مهو كاذ ذإ نودوجوملا ةباحصلا
 نم مهدعب نمو نيعباتلا ءاهقفو ةباحصلا لاز ام لب دجسملا يف ةفيرشلا ةرجحلا

 ةالّصلا هيلع هترايزل نودفاوتي ءاملعلاو مهئارظنو مهخويشو ةعبرألا ةّمئآلا

 .قيمع جف لك نم هدجسم يف مالسلاو
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 ةِث 2 هفي 2 7

 هلل ىفطصمل

 4: ةيباهول اع | ةبتكملا#
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 ةنفح

 ةرايزلل فوقولا
 «ةفيرشلا ةضورلا ةهج نم ِةلَي هللا لوسر ىلع مالسلل نوفقي سانلا ناك

 نم مالسلل نوفقي اوراص دجسملا يف تارجحلا تلخدأو دجسملا عّسو املف

 .ةبعكلا نوربدتسيو ربقلا نولبقتسيف ةلبقلا ةهج

 يف يندملا يرطملا دمحم نيذلا لامج خرؤملا ثدحملا ةمالعلا لاق
 :«فيرعتلا باتك»

 نينمؤملا مأ تيب ةصرع وه لي هللا لوسر ىلع مالسلل مويلا سانلا فقوم
 ةفيطم تناك ِةكَي ّيبنلا جاوزأ تارجح نأل امهنع هللا يضر رمع تنب ةصفح

 . برغلا ةهج نم الإ دجسملاب
 ةضورلا يف ِةِلَك هللا لوسر انديس ىلع مالسلل نوفقي سانلا ناك دقو

 اهيف يتلا ةيراسلا نولبقتسي ءدجسملا يف تارجحلا لخدت نأ لبق ةفيرشلا

 ةرجحلا طئاحب ةقصال يهو ددجم بشخ نم مئاق مثو ''"بشخلا قودنصلا

 ةضورلا نوربدتسيو و ّيبنلا تيب لوح زيزعلا دبع نب رمع هانب يذلا يبرغلا
 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز نع كلذ يورو ةبوتلا ناوطسأو
 دنع فقو كي هللا لوسر ىلع ملسي ءاج اذإ ناك هنأ مهيلع هللا ناوضر بلاط

 ملسيف مويلا قودنصلا يلت يتلا ةيراسلا لبقتسيو ةضورلا يلت يتلا ةناوطسألا

 سأر انهاه :لوقيو امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ىلعو ِةِكَي هللا لوسر ىلع
 تارجح تلخدأو دجسملا ىف كَ هللا لوسر تيب لخدأ املف هلي هللا لوسر

 اوربدتساو وقع هللا لوسر هجو يلي امم سانلا فقو نهيلع هللا ناوضر هجاوزأ
 نع هناوضرو هتاكربو همالسو هللا ةالص هيلع هدنع ءاعدللو هيلع مالسلل ةلبقلا
 ةبطخ يف وه امك بحتسم ِهِلَي هللا لوسر ىلع مالسلل ةلبقلا رابدتساو ءهيبحاص
 رفعج ابأ نأ درو ام كلذ نمو «ةعورشملا بطخلا رئاسو نيديعلاو ةعمجلا

 سابعلا ينب ءافلخ نم يناثلا سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب هللا دبع

 )١( ةقباّسلا دوهعلا ىف ناك اذه .

 ا
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 هلي ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك 00009090909006

 نب كلام مامإلا هعمو ِهَْي هللا لوسر ىلع مالسلل هفوقو دنع روصنملاب فورعملا
 لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأ !هللا دبع ابأ اي :رفعج هل لاقف هللا همحر سنأ

 كتليسو وهو هنع كهجو فرصت ملو :كلام هل لاقف ؟وعدأو ِةِلَي هللا لوسر

 .ةمايقلا موي لجو ّرع هللا ىلإ مالّسلاو ةالّصلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو

 ©”ليدنقلا لعجيلف هلي يبنلا هاجت موقي نأ بحأ نم :ةكيلم يبأ نبا لاق
 نميلا وبأ نيذلا نيمأ خيشلا لاقو ءهسأر ىلع فيرشلا ربقلا دنع ةلبقلا يف يذلا

 نم هنامز انكردأ نم ضعب ركذو هللا همحر ورمع ابأ انخيش نإ :لاق هللا همحر
 ةيحان نم سدقملا ربقلا يتأي ملسملا رئازلا نأ اهب هتقو ءاملع نم ةكم خياشم
 ىلع ليدنقلا لعجيو ًاديعب ربقلا سأر نم عرذأ عبرأ مامت ةاذاحم دنع فقيف هتلبق

 ماقم يف فرطلا ضاغ سدقملا ربقلا رادج نم لبقتسي ام لفسأ ىلإ ًارظان هسأر

 .هتوص عقري الو ملسي مث لالجإلاو ةبيهلا
 نبا ةياور يف كلام لاقو :85ص ١ج افشلا يف ضاّيع يضاقلا لاقو

 ونديو ةلبقلا ىلإ ال ربقلا ىلإ ههجوو فقي اعدو ِةِلَك ّيبنلا ىلع ملس اذإ :بهو
 .هديب ربقلا سمي الو ملسيو

 ّيبنلا ربق ىلع فقي ناك هنأ يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم أطوملا يفو

 .رمعو ركب يبأ ىلعو ٍةْلَي ّيبنلا ىلع يلصيف ِدك
 هنأ يناهفصألا ىسوم يبأ ظفاحلا نع :يوونلل «لئاسملا سوؤر» يفو

 ءةلبقلا ربدتسيف كي ئبنلا ربق يتأي نأ لجرلا دارأ اذإ :لاق كلام نع ىور

 .هل وعديو هيلع يلصيو ولك يبنلا لبقتسيو

 ىلإ كيتعكر تيضق اذإ دصقا مث :لاق هنأ بيبح نبا نع سنوي نبا لقنو
 كيلعو هيلع نئثأو لي هللا لوسر ىلع ملس مث ءهنم نداف «ةلبقلا هاجو نم ربقلا
 ركب يبأ ىلع ملستو ءهيدي نيب كفوقو ملعيو عمسي يكب هنإف «راقولاو ةنيكسلا

 يلوت :«هكسانم» يف يبرحلا ميهاربإ لاقو .امهل وعدتو امهنع هللا يضر رمعو
 .ربقلا ينعي هطسو لبقتستو ةلبقلا كرهظ

 ءاج ةفينح يبأ نع ةحلط مساقلا يبأل هللا همحر «ةفينح يبأ دنسم» يفو

 ربقلا ىلإ ههجوب لبقأو «ةلبقلا ربدتساف لي يبنلا ربق نم اندف «ينايتخسلا بويأ

 . كابتم ريغ ًءاكب ىكبو

 .ةضوّرلا نم ةرايزلا تناكو ليدنقلا دوجو ماْيَأ ناك اذه )١(
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 8ث بسس 6 ىقطصملا ىلع مالسلا غيضو ةرايزلل فوقولا ةيفيك

 ابأ تعمس :لاق كرابملا نب هللا دبع نع انيور :يوغللا دجملا لاقو

 «عنصي ام ٌنرظنأل :تلقف ةنيدملاب انأو ينايتخسلا بويأ مدق :لوقي ةفينح

 ريغ ىكبو ْةَدكَي هللا لوسر هجو يلي امم ههجوو ةلبقلا يلي امم هرهظ لعجف
 .ها هيقف لجر ماقم ماقف «كابتم

 «مالسإلاو ناميإلا نايب يف هنئس يف يورهلا رذ وبأ هجرخأ ام هل دهشيو
 بويأ هخيش نع كلذ يف ثيدحلاب ةفينح ابأ ثّدح ديز نب دامح نأ نم
 تركذ ام :لاق مث «ىكبو اذهب بويأ كثّدحف :ةفينح وبأ هل لاقف «ينايتخسلا

 نم هتيأر ام ًائيش ِدكَي هللا لوسر ربقب ذولي هتيأر دقف «تيكب الإ ينايتخسلا بويأ
 اهاكح ةياكح ىلع ًافطع «ىواتفلا» ىف ثيللا وبأ هركذ امل ةفلاخم هيفو ءدحأ

 .همالس يف ةلبقلا لبقتسي رئازلا نأ نم ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا
 . ةلبقلا لبقتسم اندنع فقي :ةيفنحلا نم يجورسلا لاقو

 ربنملاو ربقلا نيب هفوقو نوكيو ءهسأر دنع فقيو :مهنم ينامركلا لاقو

 ىلإ ههجوو «ةلبقلا ىلإ هرهظو فقي :هريغو يعفاشلا باحصأ نعو
 . ىهتنا لبنح نبا لوق وهو «ةرضحلا

 يبأ نع لقن ام نإ :ىلاعت هللا همحر مامهلا نبا لامكلا ققحملا لاقو
 امهنع هللا يضر رمع نبا نع هدئسم يف ةفينح يبأ نع يور امب دودرم ثيللا

 ةلبقلا ىلإ كرهظ لعجتو «ةلبقلا لبق نم لَك يبنلا ربق يتأت نأ ةنسلا نم :لاق
 . هتاكربو هللا ةمحرو َّبنلا اهيأ كيلع مالسلا :لوقت مث «كهجوب ربقلا لبقتستو

 دنع مالسلل فقي هنأ «ةيفنحلا بهذم :ةعامج نبال «ريبكلا كسنملا» يفو

 مث ءعرذأ ةعبرأ ردق رادجلا نع دعبيو «هراسي ىلع نوكي ثيحب سدقملا سأرلا

 نم ىنامركلا ٌذشو «ةلبقلا ربدتسم سدقملا هجولا ةلابق فقي نأ ىلإ رودي

 سيلو «مهضعب هعبتو ةلبقلا لبقتسم سدقملا ربقلا ربدتسم فقي :لاقف ةيفنحلا
 . ىهتنا هتلقن ام ىلع دمتعاف ءيشب

 هيلع ملسي يحلاو «يحلا ةلماعم لماعي تيملا ذإ «هيف ددرتي نأ يغبني الو

 لاخدإ لبق اوناك سانلا نأ نم ريبكلا يورقلا ةمقلع نع قبس امو «هل ًالبقتسم

 هجولا لابقتسا رذعت :هببس «نوملسي تيبلا باب ىلع نوفقي دجسملا يف تيبلا
 ةيحان نمو «تيبلا باب ةيحان نم فيرشلا ربقلا نولبقتسي اوناكو «ٍلئتيح فيرشلا
 مالسلل نيسحلا نب يلع فقوم نأ نم ؛يرطملا نع قبس امل ,ءفيرشلا سأرلا
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 ب ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيقيك لل د د د6

 لاخدإ لبق فلسلا فقوم وهو :لاق «ةضورلا يلت يتلا ةناوطسألا دنع

 املف «ةضورلا نيربدتسم قودنصلا اهيف يتلا ةيراسلا نولبقتسي اوناك «تارجحلا

 . فيرشلا هجولا يلي امم اوفقو تارجحلا تلخدأ

 ىلع ملس اذإ كلام نب سنأ تيأر :لاق «نادرو نب ةملس نع ةلابز نبالو
 . همامأ موقيف يتأي لك يبنلا

 [١١؟ص ةصالخلا يف اذك]

 دنع بدألا

 فيرشلا ربقلاب رورملا
 نأ بدألاب يّلحتلاو لضفلا يف بغرو ريخلا دارأ نمل يغبني :ءاملعلا لاق

 . ملسيو فقي ىتح دجسملا جراخ نم ولو فيرشلا ربقلاب ّرمي ال
 يبأل لوقي ِةِلَك ئبنلا ىأر هنأ هثذحف هاتأ الجر نأ مزاح وبأ ثّدح

 ذنم مزاح وبأ كلذ عدي ملف «َيلع ملست فقت ال ًاضرعم يب راملا تنأ :مزاح

 .ايؤرلا هتغلب

 ّيبنلا ربقب راملا نع - اكلام ينعي - لئسو :دشر نبال (نايبلا عماج) يفو

 رثكأ دقو «هب ّرم املك هيلع كلذ ىرأ معن :لاق ؟ّرم املك ملسي نأ ىرتأ ِهكي
 ال مهللا» :ثيدح ركذو «كلذ ىرأ الف هب ّرمي مل اذإ امأف ءكلذ نم سانلا

 . كلذ نم ةعس يف وهف هيلع ّرمي مل اذإف ءًانثو يربق لعجت

 دنع فوقولا رثكي نأو ةرايزلا نم راثكإلا بحتسي :''”يوونلا مامإلا لاق
 . لضفلاو ريخلا لهأ ربق

 لك جرخأ تنك :ةرجحلا رادج مده يف ليقع نب دمحم نب هللا دبع لاقو

 .هيلع مّلسأف ٍةِلَك يبنلاب أدبأف ءدجسملا يتآ ىتح ليللا رخآ نم ةليل

 ليطتو «كبايث ليطت كنإ :ءارمألا ضعبل نالجع نبا لاق :يعفاشلا لاقو
 ءاهاسكأ ينإف يبايث امأ :لاقف هولك هللا لوسر ربق ىلإ ءيجملا رثكتو «ةبطخلا

 ناك ولف كي هللا لوسر ربق ىلإ ءيجملا ةرثك امأو ءاهملعتأ ينإف ةبطخلا امأو

 .هتيتأ ام نالجعلا هيف

 .روبقلا ةرايز يف يووتلل راكذألا )١(
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 هلق ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك ١م

 ةيوين ةرايز
 اي نيرهطملا نيرهاطلا نيبيطلا كلآ ىلعو ِدِك هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 اومَكَظ ذإ ْمُههَنَأ َولَوظ :كيلع لزنأ اميف لاق ىلاعت هللا نإ «هللا لوسر

 .[14 :ءاسنلا] * . . . ْمُهَسْفَن

 دقو ءًاريبك ًارمأ يتلفغو يلهجب تيتأو ءأريثك ًاملظ يسفن تملظ دقو

 نأ كنم ًالئاس «يبنذ نم ًارفختسم كتئجو ءًاريجتسم كبو ءًارئاز كيلع تدفو

 «نيملاعلا بر دنع هيجولا لوبقملا «نيبنذملا عيفش تنأو «يبر ىلإ يل عفشت

 هيلإ كب عفشتسم ءهللا ىلإ كب لّسوتم «يبنذب رقم «يئطخب فرتعم انأ اهو
 ؛«كتبحمو كتنس ىلع ينتيميو «يل رفغي نأ كب ميحرلا ربلا هللا لأسأو

 «نيمدان الو ايازخ ريغ ءكضوح يئابحأو يندرويو «كترمز يف ينرشحيو

 كترضح يف انأ اهف «نيبنذملا عيفشو ؛نيملاعلا بر لوسر اي يل عفشاف

 ءاسأ نإو هدبع محري هلعل اجرلا يبر مركب تقلعو «كباب ليزنو «كراوجو

 نييبنلا متاخ اي كتعافشو كتكربب ءايندلا يف يقب ام همصعيو «ىنج امع وفعيو

 :نيبنذملا عيفشو

 يل عفشت لضفلا اذ اي كتوجر دقو ةقلعم يلامآو عيفشلا تنأ

 يلمأايويلؤس اي كبانجالإ هلذالمال ىحضأك ليزناذه

 برعلاةداسايمكب ريجتسمو مكب خانأ دق بيرغ فيعض فيض
 بلطلاو دصقلا ىمرمو ريقفلا ثوغ ايو نامزلا نوع اي فيضلا يمركم اي
 ببسلا مظعأ نم اجرلا يف ومتنأو هبهاذم تقاض يذلا ماقم اذه

 ربقلا لباقم يبارعأ فقو :مظنملا رهوجلا يف رجح نبا ةمالعلا لاق

 رس يل ترفغ نإف ؛كودع ناطيشلاو ؛كدبع انأو «كبيبح اذه ٌمهللا» :لاقف فيرشلا

 كودع يضرو «كبيبح بضغ يل رفغت مل نإو ءككودع بضغو «كدبع زافو «كبيبح

 ءكدبع كلهتو ءكودع يضرتو «كبيبح بضغت نأ نم مركأ تنأو «كدبع كلهو

 ؛نيملاعلا ديس اذه نإو ءهربق ىلع اوقتعأ ديس مهيف تام اذإ ماركلا برعلا نإ َمهللا

 كل رفغ دق هللا نإ برعلا اخأ اي :تلقف :يعمصألا لاق «(هربق ىلع ىنقتعأف

 00 .لاؤسلا اذه نسحب كقتعأو

 ولتيو .ميلستلاو ةالصلا نم رثكيف «مايقلا لوط هيلع ّقش نإ رئازلا سلجيو

 .ديحوتلا يناعمو ناميإلا تافصل ةعماجلا روسلاو يآلا دصقيو ءرسيت ام
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 لكك ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك م"

 نأ :ىناهبصألا ىسوم ىبأل روبقلا ةرايز بادآ نع «بذهملا حرش» يفو
 ,ةايحلا ىف هاخأ روزي امك ءًادعاق ءاش نإو ءامئاق راز ءاش نإ رايخلاب رئازلا
 . ىهتنا .ًارامو ًامئاق راز امبرو «سلج امبرف

 يوونلا مامإلل ةّيوبن ةرايز
 ةريخ اي كيلع مالسلا هللا يبن اي كيلع مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 اي كيلع مالسلا هللا بيبح اي كيلع مالسلا هللا قلخ ريخ اي كيلع مالسلا ىلا

 ءرهاط اي كيلع مالسلا ءرهط اي كيلع مالسلا ءريشب اي كيلع مالسلا ءريذن .
 ابأ اي كيلع مالسلا ءةمألا ّيبن اي كيلع مالسلا «ةمحرلا يبن اي كيلع مالسلا
 «نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا ؛نيملاعلا بر لوسر اي كيلع مالسلا مساقلا
 ّرغلا دئاق اي كيلع مالسلا «نيعمجأ قئالخلا ريخ اي كيلع مالسلا ؛نيّيبنلا متاخو
 كباحصأو كتيرذو كجاوزأو كتيب لهأو كلآ ىلعو كيلع مالسلا ؛نيلّجحملا
 هللا كازج «نيحلاصلا هللا دابع عيمجو ءايبنألا رئاس ىلعو كيلع مالسلا ١ نيعمجأ
 املك كيلع هللا ىلصو «هتمأ نع ًالوسرو ًايبن ىزج ام لضفأ انع هللا لوسر اي
 نم دحأ ىلع ىلص ام بيطأو لمكأو لضفأ لفاغ كركذ نع لفغو ركاذ كركذ
 هدبع كنأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأ «نيعمجأ قلخلا
 تحصنو «ةنامألا تيذأو ةلاسرلا تغلب دق كنأ دهشأو ؛هقلخ نم هتريخو هلوسرو
 ًاماقم هثعباو ةليضفلاو ةليسولا هتآو ّمهللا .هداهج قح هللا يف تدهاجو ةمألا
 ىلع لص ّمهللا «نولئاسلا هلأسي نأ يغبني ام ةياهن هنآو هتدعو يذلا ًادومحم
 تيلص امك هتيّرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو ّيمألا يبنلا كلوسرو كدبع دمحم
 دمحم لآ ىلعو يمألا ّيبنلا دمحم ىلع كرابو ءميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع
 ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك هتيرذو هجاوزأو
 .(5450 ص يوونلا مامإلل حاضيإلا رظنا) .ديجم

 يلازغلل ةثوبن ةرايز
 لوسر اي كيلع مالسلا ءًاثالث هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 ديس اي كيلع مالسلا «نيعمجأ قئالخلا ريخ اي كيلع مالسلا «نيملاعلا بر
 دئاق اي كيلع مالسلا «نيقتملا مامإ اي كيلع مالسلا «نيّيبنلا متاخو نيلسرملا
 اي كيلع مالسلا «نيملاعلل ةمحر ثوعبملا اهيأ كيلع مالسلا «نيلجحملا ّرغلا
 مالسلا ؛هللا ةريخ اي كيلع مالسلا ءهللا بيبح اي كيلع مالسلا «نيبنذملا عيفش
 مالسلا ؛ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلا اهيأ كيلع مالسلا ؛هللا ةوفص اي كيلع
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 بسلا يااا يي ابا ا م با هلي ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك
 0-5 رجا اص اص هي

 :هلوقبو [5 :ملقلا] #ٍميِظَع ٍقلُخ َلَعل َكْنِإَو# : هلوقب ىلاعت هللا هفصو نم اي كيلع

 يف ىصحلا حّبس نم اي كيلع مالسلا ١78[ :ةبوتلا] # مسي فوُعَر َنييْؤُمْلاب ام
 مالّسلاو ةالّصلاو هتعاطب هللا انرمأ نم اي كيلع مالسلا ؛هيلإ عذجلا ّنحو ءهيدي

 «نيحلاصلا هللا دابعو ؛نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو كيلع مالسلا ءهيلع

 «نيئمؤملا تاهمأ تارهاطلا كجاوزأو كلآ ىلعو نيبرقملا هللا ةكئالمو

 لضفأ انع هللا كازج ىضريو انبر بحي امك أدبأ ًامئاد ًاريثك «نيعمجأ كباحصأو

 ةالص ىمنأو ىكزأو لمكأو لضفأ كيلع هللا ىلصو «هتمأ نع ًالوسر هب ىزج ام

 دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا اَلِإ هلإ ال نأ دهشأو ءهقلخ نم دحأ ىلع اهالص

 تيّدأو ةلاسرلا تغلب دق كنأ دهشأو «هقلخ نم هتريخو «هلوسرو هدبع كنأ

 قح هللا يف تدهاجو ةّسحلا تمقأو «ةّمغلا تفشكو ةمألا تحصنو «ةنامألا

 دَقْلا# :لاق ثيح هباتك يف هللا كتعن امك تنكو «ةّجحملا تحضوأو ؛هداهج
 يس سس ءىل

 ودي نيؤمْلاِب مكحْيِلَع ٌلويِرَح ردع اَموع ُزيِرَع َُكحِرْفنأ ني كلور كح

 هتاوامس يف هقلخ عيمجو هتكئالمو هللا تاولصف «[118 :ةبوتلا] ست

 ًادومحم ًاماقم هئعباو ةليضفلاو ةليسولا هتآ ّمهللا «هللا لوسر اي كيلع هضرأو

 انعبتاو تلزنأ امب انمآ انبر «نولئاسلا هلأسي نأ يغبني ام ةياهن هتآو ءهتدعو يذلا

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب تنمآ «نيدهاشلا عم انبتكاف لوسرلا

 غزت الو ءانباقعأ ىلع انّدرت الو «كلذ ىلع ينتبثف ٌمهللا «هرشو هريخ ردقلابو

 :لص ّمهللا «باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو ءانتيده ذإ دعب انبولق

 امك ؛هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو يمألا ّيبنلا كلوسرو كدبع دمحم ىلع

 ىلعو يمألا ّيبنلا دمحم ىلع كرابو «ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع تيلص

 ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ
 :هلقأو هضعب ىلع رصتقا تقولا هنع قاض وأ كلذ ظفح نع زجع نمو .ديجم

 . كَم هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 يرطملا مامإلل ةّيوين ةرابز
 مامإ اي كيلع مالسلا «نيبنذملا عيفش اي نيّيبنلا متاخ اي كيلع مالسلا

 بر لوسر اي كيلع مالسلا «نيلّجحملا ّرغلا دئاق اي كيلع مالسلا «نيقتملا

 ءهط اي كيلع مالسلا «نينمؤملا ىلع هللا هنمأ نم اي كيلع مالسلا «نيملاعلا

 مالسلا ا كيلع مالسلا 0

 ىلعو كيلع مالسلا «نينمؤملا تاهمأ تآريملا تارهاطلا كجاوزأ ىلعو كيلع
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 وكي ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك م5

 ءازجلا لضفأ هللا لوسر اي انع هللا كازج ءهتاكربو هللا ةمحرو نيعمجأ كباحصأ
 . تاولصلا لضفأ كيلع ىلصو

 ترفس نم اي كيلع مالسلا :لوقت نأ مالسلا نسحأ نمف تقولا عسنا نإو
 نم اي كيلع مالسلا «هدفر عماوه ترمه نم اي كيلع مالسلا «هدذجم عماول

 اي كيلع مالسلا «ةهانس هراثآ ترهب نم اي كيلع مالسلا «هالع هراونأ ترهل

 اي كيلع مالسلا ؛خسارلا دجملا ةلالس اي كيلع مالسلا « خذابلا فرشلا ةجيتن
 اي كيلع مالسلا «ىلحملا دقعلا ةطساو اي كيلع مالسلا ءىلعألا فرشلا ةرهوج

 .دوجولا ىنعم اي كيلع مالسلا «ءايفصألا ة ةوعص اب كيلع مالسلا «ءايبنألا مامإ

 اي كيلع مالسلا «يؤل ةّرد اي كيلع مالسلا ءدوجلاو مركلا عبنم اي كيلع مالسلا
 «مراكألا ةلالس اي كيلع مالسلا ءمراكملا ةعبن اي كيلع مالسلا ءّيصق ةّرغ
 فتابه تمظع نم اي كيلع مالسلا «مساقلا ابأ اي دماحملا اذ اي كيلع مالسلا
 مالسلا .هتازجعم ترهظ نم اي كيلع مالسلا ؛هتايآ ترهب نم اي كيلع مالسلا
 .هتاكربو هّللا ةمحرو كيلع

 نأ يل ىضقو كتضور فرشب ينلحأو كتيؤرب ينيع ّرقأ يذلا هلل دمحلاو

 . كتدلب لولحب ةداعسلا قباس زوحأو كترايزب زوفأ

 اهبئاوذ نم ترج ةوبنلا ثيح

 قثبنم ٌرعلاو قرشم انسلا ثيح
 هحئافص تّمض امو حيرضلا ثيح
 ةرين دجملا يف ةّرغ هراونأ

 ترسو ىضرلا عيباني هيلع ترد

 هبءاضأ  ىتعم هرون نم حالو
 ىنئس لامكلا رس العلا نيع ناسنإ

 هبءايبنألامتخ دنع ًارخآ اي

 اهترسأهط تحضوأةّرغاي

 ًايح مانألا نيب ام كتايح تناك
 مهسفنأ كاش ًابطخ كدقف ناكو
 هب تللح ربق ىوس سيلذنالاف

 انتمه لحرلا هيدل انططح دقو

 مكحلا نم ًاعيباني ترجأو ًالضف
 ميشلا درابلاب قدودغم دوجلاو

 ميشلا رهاطلا يضرلا يبنلا نم

 مركلا سطعم يف ممش ةرخفو
 مدقلا يف برقلا رس ةحفن هيلع

 مدعلا يف وهو ًارخف مدآ ماقم

 ملقلاو حوللا رون ةوبنلا رخف
 مدقلا يف هللا دنع لسرلا لوأو

 ملقلاو نون يف تيلج ةّردو
 ميدلا فكاو ثيغب مهارث ىقس

 مئتلمريغ عدصب ملأامل
 مصتعم لك أجلمو ديرطلا ىجنم

 مركلا دروم نم ةلهن ىدصلا ىلع
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 4 #4 ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك

 مدعلاو رقفلا فكأانددمدقف هلهنمب انرمغاف كؤاطع اذه

 ترهش يتلا ىمظعلا كتميش وفعلاف
 يمدق ةلز نع ترفسأ وأ يادي

 ممألا نسلأ ىجزملا ءانثلا كنع تلمح ام شرعلا هلإ كيلع ىلص

 مرحلاو تيبلا اذهو حيرضلا اذه

 ١[ ١ص يرطملل ةئيدملا خيراتب فيرعتلا يف اذك]

 رمعو ركب يبأ نيخيشلا ةرايز

 يرطملا مامإلل امهنع هللا يضر
 : هنع هللا ىضر ركب وبأ

 موي هب هللا دّيأ نم اي كيلع مالسلا «نيلسرملا ديس ةفيلخ اي كيلع مالسلا

 اي كيلع مالسلا ,فقوت ريغ نم ناميإلاب رداب نم اي كيلع مالسلا «نيذلا ةّدرلا

 هلام هلوسرو هللا تاذ يف قفنأ نم اي كيلع مالسلا «فرخزب ايندلا هلمتست مل نم

 نم اي كيلع مالسلا ءهلوسرو هللا الإ هلهأل الو هسفنل كرتي ملو «هليلجو هليلق

 لضفأ اي كيلع مالسلا «قيرطلاو شيرعلاو راغلا يف ةبحاصملا ليمجب فرشت
 .قيدصلا ركب ابأ اي ءافلخلا

 : هنع هللا يضر رمع

 متخو نيذلا هب هللا دّيأ نم اي كيلع مالسلا «نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا

 رصمو «حضتاو همئازعب دّهمتف مالسإلا رزآ نم اي كيلع مالسلا «نيعبرألا هب

 ملف مثال ةمول هللا يف هذخأت ال نم اي كيلع مالسلا «حتتفا ميلاقألاو راصمألا

 ذختا الإ اقيرط اكلاس ناطيشلا هيقل ام نم اي كيلع مالسلا ءاقيدص هل قحلا عدي

 مالسلا «باوصلاب قطانلا ةمألا هذه ثّدحم اي كيلع مالسلا .ًاقيرط هقيرط ريغ

 .باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اي كيلع
 هتقيرط امتكلسو «فلخلا نسحأب هتمأ يف ِةِكَي هللا لوسر امتفلخ امكنأ دهشأ

 امكيبن نع هللا امكازجف قحو لدع يمامإو قدص يتفيلخ هل امتنكو هتعيرش امتديشو
 ءءايلوألاو نيقيدصلا لزانم فرشأ امكلدبأو ؛ءازج ريخ هلهأو مالسإلا نعو
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 كي ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك مك

 انرشحو ةبحملاو ةرايزلا هذهب انعفنو ءايبنألا ءافلخ نم ًادحأ هلانأ ام لضفأ امكلانأو
 . هتاكربو هللا ةمحرو امكيلع مالسلا «ةبحألا رئاسو امكعمو انّيبن عم

 نيخيشلا ةرايزل ىرخأ ةغيص
 لوبقلاو اضرلا تاحفن يف يوارضحلا خيشلا اهركذ

 ربكألا قيدصلا تنأ «هللا نيد قوقحب مئاقلاو هللا لوسر ةفيلخ اي كيلع مالسلا
 ةدشلاو ةبيصملا موي ًاصوصخ ًاريخ دمحم انديس ةمأ نع هللا كازج رهشألا ملعلاو
 ىمقأ غلب ىتح الوسرو هللا ةبحم يف ينف نم اي ةذرلاو قافنلا لهأ تلتاق نيحو
 ُلوُقَي | رالا ىفاًمسإ يآ ت9 ءقح يف هلل لزدأ نم اي ءاسغلا بتارم
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش كعدوتسأ [؟٠ : ةبوتلا] 4اَعَم هنأ نإ نَرَحَغ ال ءهبحصِل
 دهشا «ىلاعت هللا دنع نم هب ءاج ام عيمجب تنمآ هيلي هللا لوسر ًأدمحم كبحاص نأو
 . ميلس بلقب هللا ىتأ نم نم اَّلِإ نونب الو لام عفني ال موي ةمايقلا موي ىلاعت هللا دنع اهب يل

 مالسلا :لوقيو هنع هللا يضر ب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ربق روزي مث
 نم اي ءرمأ هللا نيدب نم اي بارحملا فيلح اي باوصلاو قحلاب ًاقطان اي كيلع
 ديدش اي «رمع ناكل بن يدعب ناك ول : هلع هللا لوسر انديس هقح يف لاق
 رمع كلس ام : :ةلكك هللا لوسر هقح يف لاق نم اي «ةريغلاو هللا نيد يف تامهملا
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش كعدوتسأ فريغ ًأجف ناطيشلا كلس الإًاجف
 الو لام عفني ال موي ةمايقلا موي هللا دنع اهب يل دهشا هللا لوسر ًادمحم كبحاص
 .ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب

 يذلا اهتيب يف ةمطاف ةديسلا ىلع مالسلل بهذي نيخيشلا ةرايز دعب مث
 اهب لّسوتيو عيقبلا يف اهنأ حجارلاو «كانه ةنوفدم اهنأب :لوقلل ةروصقملا لخاد
 دمحلا : : لوقيف ف ميركلا ههجو ةلابق لوألا هفقوم ىلإ عجري مث ل اهيبأ ىلإ
 مالسلا دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا «نيملاعلا بر هلل
 :هيف لاق ًاقداص ًاباتك كيلع لزنأ ىلاعت هللا نإ هللا لوسر اي يديس اي كيلع
 نم ًارفغتسم كتئج دقو [15 :ءاسنلا] «ةرآج مهشلأ اوبك د مكن أولد

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هئكاس تنأر بقل ءادفلا ىسفن
 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ينم ًادبأامهاسنأ الف كايحاصو
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 س5 ىفاطصمملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك أل ب 396 يقطضمملا ىلع مالسلا خيبصو ةرايؤلل فوقولا ةيفيك

 :ةيآلا ةءارق دعب ًاضيأ لوقيو اهلوبق ىلاعت هللا لأسيو ةبوتلا ددجي ٍلئنيحو

 كترايزب كربتلاو كقح ءاضقل كانغج كراوزو هللا لوسر اي كدفو نحن

 الو هلمؤن كريغ عفاش انل سيلف انبولق ملظأو انروهظ لقثأ امم كب عافشتسالاو

 رئاسب انيلع ّنمي نأ هلأساو كبر ىلإ انل عفشاو انل رفغتساف هلصن كباب ريغ اجر
 .نيلماعلا ءاملعلاو نيحلاصلا هدابع ةرمز يف انرشحيو انتابلط

 فوقولا ىّرحتيو ةالصلاو ءاعدلا نم اهيف رثكيو ةفيرشلا ةضورلا يتأي مث
 لَه هنامز يف تناك يتلا دجسملا يراوس دنعو ةلبقلا لبقتسم ربنملا دنع ءاعدلاو

 ْ ْ . ًالضف اهنم ةدحاو لكل نإف

 لَك يبنلا ةرايز دنع لاقت ةالص

 ىلع مّلسو ّلص ّمهللا «نيملاعلا بر هلل دمحلا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو لضفتف هيلع تلضفت بيبح مركأو «لوألا كضيفل قلتم لوأ دمحم انديس

 هلابقإو هيلع كلابقإو كيلإ هيقرتو هيقلت كنم ماد ام «هبزحو هيعباتو ءهبحصو هلآ

 اهب لصنو ؛هتارم نم اهب كدهشن ةالص «كيدل هحارطناو كل هدوهشو «كيلع

 كنم نيرومغم ءرفاولا بدألاب هلو كل نيمئاق «هتاذ ةرضح نم كترضح ىلإ
 .رهاظلاو نطابلا ددملاب هنمو

 هيلع كيبن ربقو ؛مارحلا كتيبو «ماظعلا كدهاشم ىلإ اندفو دق انإ ّمهللا

 يف تنمك بلاطمو ءكلضف عساو نم اهانلمأ لامآ انلو «مالّسلاو ةالّصلا لضفأ

 ءدوجلا هنم دهع نم مركأو ءدوصقم لجأ تنأو «كنع ةيفاخ تسيلو انرودص

 كبيبح قحبف «انبلاطم حجنو ءانلاؤس ةباجإ هب انققحت ام كب ائئظ نسح يفو

 كلسرو كئايبنأ قحبو ٍةِي هللا دبع نب دمحم انعيفشو انبيبحو انديس كيفصو

 ىلَع لبقأو «يديألا رفص فقوملا اذه نع ّمهللا انّدرت ال كدابع نم نيحلاصلاو

 . ةلماشلا كتمحر معساوب انربدم ىلعو «لمأ امب انلبُقُم

 انل بهو انريسع رّسيو انريسأ ككفاو انضيرم فشاو ءانديعب بّرق ّمهللا

 انقفوو «بدألا اهبحصي ةفرعمو «لوبقلا هبحصي ًالمعو ءعفنلا هبحصي ًاملع
 . سفن لك يف كل ةيدوبعلا باداب مايقلل

 ينع فرصاو «كيلإ يتاهجوت عيمج لعجأو «كيلع يتيلكب لبقأ ٌمهللا
 . كنوبحيو مهبحت نم ناويد يف ينلعجاو ؛«كنود مه لك
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 .رايخألا كتايفصأ ةداج ىب ذدذخو «رايغألا بجح ىنع فشكا هللا

 .قمألا هذه نم لماكلا حور ىلع هتضفأ ام يحور ىلع ضفأ ّمهللا

 الو «تيتأ اميف ينحماسو تينج ام يل رفغاو «ةملظو ةمهلدم لك ينع فشكاو
 كفطل لظ فيرو تحت ينلخدأو «ّيف ام ىلع ينلبقأو .تيون امب ينبقاعت

 امب ٌرقأو ينيغ بهذأو يبيج ٌقنو ينير لجأو يبير لزأو يبيع رتساو «يفخلا
 هملعك املعو هعروك اعروو ءلماكلا دهزك ادهز يل بهو ؛ ينيع هاضرتو هبحت

 ىلإ ةرظان ةيانعلا نيع لعجاو «هلابقإك ًالابقإو همهفك ًامهفو هرونك أرونو
 .ياع البقم لماشل لءاطعو لماكل كدوجو

 نم ًارفاو ًاظح يل لعجا ا مهلا ١ افخو ًارهج رادلا كلت يفو رادلا هذه يف هنيبو

 .هبرقو كبرق نم ًالماك ًامهسو ؛هبحو كبح

 ىوعدلل لعجاف «؛كبرق قاتشت يحورو «.كبح يعدي 2 نإ ُمهللا

 .نيملاعلا بر اي نيمآ نب نيمحارلا

 ةرايز
 يشاشقلا خيشلل ةّيوبن

 لاقت ةرايز ةغيص يشاشقلا دمحم نب دمحأ خيشلا هللاب فراعلا مامإلا ركذ
 رعشتستو هتاكربو هللا ةمحرو َّيبنلا اهيأ كيلع مالسلا :ةفيرشلا ةهجاوملا دنع
 بيغملا ىلع لوصح بيغلاب ناميإلاف ءبيغلاب ولو كلذ دنع كل هِي هباوج
 : لوقتو أئيقي بيغلاب

 «نطاب اي كيلع مالسلا ءرخآ اي كيلع مالسلا «لوأ اي كيلع مالسلا
 رخآلاو لوألا يف كيلع هب هللا ملس امب كيلع مالسلا ءرهاظ اي كيلع مالسلا
 ءاذك رهاظ اي ىلإ هلك يبنلل ليربج ةيحت نم كلذ نإ : لاقيو .رهاظلاو نطابلاو

 يطويسلل ىربكلا صئاصخلا يف ًالوقنم هتيأر مث هللا همحر انخيش نم هتعمس

 . هيلإ تممتو هللا همحر

 َىَّبلأ لع َنوُلَصب ُهَيَكِبَكَمَو لأَن :ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لوقي مث
 هلام م

 هللا ىَلص :لوقت مث [05 :بازحألا] 4مل أوُمَلَسَو هيلع اوُلَص وثم لأ مكي
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 لكوملا كلملا كل لوقيف .ةرم نيعبس يفوت نأ ىلإ هللا لوسر اي مّلسو كيلع

 نلو نالف نب نالف اي كيلع هللا ىلص تنأو نيرئازلا نم هلئاقل كلذ نع ةباجإلاب

 بغريلو لأسيلف هللا همحر كيدف يبأ نبا نع لقن اذكه . ةجاح كل مويلا طقست

 مهريغو هيبحمو هيرارذو هخياشمو هيوبأ نم ءاش نملو هل لئاسلا هللا ىلإ

 نييعتو ةزئاجلا نيحو مودقلا دنع اصوصخ لوبقلا فقوم هنإف هيراد حلاصملو

 مدقت هو هللا لوسر ىلع ملسو كلذ نم رطولا ىضقنا اذإف لزني نم عم لزنملا

 هللا ىلإ هب لّسوتو هيلع ملسو هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ انديس ىلع مالسلل
 انديس ىلإ هجوت مث «لوبقم هلوسر دنعو هللا دنع هيجو هنإف ٍةَكَي هلوسر ىلإو

 ىلإ دوعت مث «كلذك هب لّسوتو هيلع ملسو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 وأ هلك الوأ تلق امك لقف اّلِإو كيلإ هللا هيقلي ام ىلع نكو ميركلا هجولا ةاذاحم

 رئازل اميف ةنيمثلا ةردلا نم ها) . كدنع تقولا هب مكحو كل رسيت فيك هضعب

 .(59ص يشاشقلا دمحأ خيشلل ةنيدملا ىلإ يك نبنلا

 ةالصلا

 ةرايزلا يف لك يبنلا ىلع
 انربخأ ءورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ :بعشلا ىف ىقهيبلا ظفاحلا لاق

 انثدح نامشع نب ديعس انئَّدح ايندلا يبأ نب ركب وبأ انثّدح ءرافصلا هللا دبع وبأ
 0 :لوقي ٌثتكردأ نم ضعب تعمس :لاق ؛ ؛كيدف يبأ نبا

 أوثماء للا امآتي بلا لع َنوُلَصب هَتَكِبَلمو هلأ َّذإ :ةيآلا هذه التف لَك ئبنلا ربق

 اهلوقي ىتح دمحم اي كيلع هللا ىلص [05 :بازحألا] اهيل الو هِكع اوس

 لاق قجاح كل طقست مل نالف اي كيلع هللا ىلص كلم هباجأف ةرم نيعبس

 عماجلا يف امك .ناجرج خيرات يف يمهسلا هدروأ رثألا اذه :يودنلا قلعملا

 .١٠؟ص 48ج ناميإلا بعشل

 : ّيوبنلا ربقلاب فحت ةكئالملا

 ديعس نب ةبيتق انئَدَح نيسحلا نب دمحم ىنثدح ركب وبأ انربخأو :لاق

 نأ بهو نب هّيبن نع لاله يبأ نبا نع ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيل انربخأ
 ىتح ةكئالملا نم أفلأ نوعبس لزن الإ علطي رجف مجن نم ام :لاق رابحألا بعك

 اوجرع اوسمأ اذإ ىتح لي ّيبنلا ىلع نولصيو مهتحنجأب نوبرضي ربقلاب اوّمحي
 نم ًافلأ نيعبس يف جرخ ضرألا تَّقشنا اذإ ىتح كلذ لثم اوعنصف مهلثم طبهو
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 دئسب بعشلا يف يقهيبلاو «ء:غ/١ هننس يف يمرادلا هاور ءهنورفوي ةكئالملا

 وهو هَ يبنلا ىلع ة ةالصلا لضف يف يضاقلا ليعامسإ ظفاحلاو 2٠١7/8 نسح
 .دهاوشلاو تاعباتملا ىف ديج

 مالسلا در راعشتسا
 ةناكتساو ٌلذو فطلو بدأب ِلك ئبنلا ىلع مالسلا هّدري نأ رئازلل يغبني

 نإو ًابيغ هب نمؤيف اَّلإو ةداهش فيرشلا همالس باوج عامس هل رسيي نأ هللا لعل

 .هعمسي مل
 هرظن ّلحو ُةِلي يبنلا يدي نيب ًايناث فقاولا فقو اذإف : ىشاشقلا لاق

 ةمحرو ّيبنلا اهيأ كيلع مالسلا : هلوق دنع هيلإ مالسلا درب هباجأو هيلع فيرشلا
 هدّدريف كلذ ىلع ةدايزلل رهاق لاحب اَّلِإ كلذ ىلع ديزي ال نأ يغبنيف هتاكربو هللا
 ةداهشلاب فيرشلا هياوج عامس هل هللا رّسيِب نأ لعل ةناكتساو لذو فطلو بدأب
 ةنس ءادتبالا نأل هيلع مّلسملل هيك هتباجإ نّيعتل انيقي بيغلا عامسب نمؤيف الإو

 هلوق هنمو بضغلا اهقبسو ةمحرلا باجيإل كلذو ةضيرفلل هّبنتف «ةضيرف ذرلاو
 . «ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتكاو :««يبضغ يتمحر تقبس» :يسدقلا ثيدحلا يف
 . (772,ص ةنيمثلا ةردلا)

 وه

 بتارم
 نيفراعلا رظن يف نيرئازلا

 هيلع مالسلا راركتو رارقتسالا دعب نيرئازلا نم نيلخادلا بتارم نأ ملعا
 اهيلع تينب :, يتلا مهلوصأو مهلاوحأ بسحب مهلوخد ميسقتو راوطألا فلاخت دنع
 نيصخشلا نيب ةزيمملا يه ةيلصألا تاينلا نأل اهيف مهلامعأ بسحبو مهلامعأ
 يف ىصحي ال امو عاونألا نم دعي ال ام ىلإ دحاو سنج تاذلاب امهو نيلمَعلاو
 هل لعجتو هنم مهلزانمو هيلاهأ ىلع ةلادلا هتامالعو هلاوحأو هبتارمو لوبقلا

 تاجرد ىهف كلذك «كلذب اهتيمست لصأ امك ةفرشملا ةنيدملا ءامسأ نم ًأطباض
 ىرِقلا لحم اهنأل اهيف مهلاوحأو مهتاماقم فالتخا ىلع مهبتارمو اهب نيلزانلل
 ةوعدلا نم مهلان امل ضرألا لهأك ء ءامسلا لهألو لب ىرُقلاو ندملا لهأل

 جاهنم ءاج اهنمو جاهنمو ةعرش اهنم لكلو هريغو داهجلاب هلل ةمدخلاو ةمحرلاو

 اذإف دخل اهب رظن نمل ايندلا يف ةرخآلا رادلا يهف دوعي اهيلإو لكلا ىلإ عيرشتلا
 توتساو هسأر يف ريسلا لظ فقوو اهيلإ نوكلاسلا ىهتناو اهيف نورئاسلا لصح

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 49 حسا 306 يفطصملا ىلع مالسلا غيضو ةرايزلل فوقولا ةيفيك

 عطقناو نيقيلا دربب قحلا ءاجو هسفنو هّسح يف بلاطلا ىلع بولطملا سمش
 اهب مهلزانُم لاح يف مهلزانم ردق ىلع نيدهاشلل نيعلاب نيعلا ناهربب كشلا

 سارغ نوؤشنملا مهف اولمع امم تاجرد لكل ثيح مهتاين بسحب مهيلع مهنم
 مهسفنأ نم مهب ىلوأ وه يذلا مهبيبح ىلإ ةرايزلاب نورئاسلا مهو اهب تاجردلا
 ةمحرلاب كلذل ةعسلاو لذبلاو لوصولاو ريسلا يف مهلوخدف تالاحلا عيمج يف

 يف اهنأل لامعألاب هرايدو هترضحب لزانملل مهماستقاو «بيبحلا ىلإ اولصي ىتح
 .ةرخآلا ةروص اهلف ىلوألا دعب ةرخآلاو ماتخلا ايندلا

 [؟١ "ص ةنيمثلا ةردلا نم ًاصخلم ها]

 نيرئازلا تاجرد
 ةرايزلا ىنعم قيقحت يف مهلاوحأو

 ةطساوب هللا نم مهدادمتساو مهترايز نم مهتدافتسا يف نيرئازلا لاوحأ فلتخت

 لخدي بابو ماقم مهنم لكلو ةيدمحملا ةرضحلا ةطساوب ةينابرلا تادراولاو ةيهلإلا

 . ةرونملا ةئيدملا ءامسأ عم بسانتي كلذو هلاح بساني هدنع فقيو هنم

 : برثي يف ىلوألا ةقبطلا
 مهل) هللا نيرفغتسملا ةفرشملا ةئيدملا ىلإ ِةَكو ئبنلا نيرئازلا نم سائف

 اهئامسأ نم لوألا مسالاب مهلزنمو نيرئازلا لاوحأو ةرايزلا نم (ىلوألا ةقبطلا
 كلذ ذمي امب ةيدمحملا ءامسألاو ةيهلإلا ءامسألا نم هالاو امو (برثي) وه يذلا

 نم ةبوتلاب مهيلع هللا نم ةبوت مهلف لَو هتمأ نم ةماعلا ةجرد هذهف كتئلوأ ردقب
 مهلاوحأ ردقب ةفلاخملا نع هللا ىلإ ةبانإلا لامكو ةعاطلاب ةمحرلاو بنذلا

 مهماقمو هدحو هللا الإ هيصحي ال امب مهتالماعمو مهتاجرد فالتخال ةبجوملا
 هب مهؤادنو برثي وه يذلا مسالا كلذ ةرضح يف ةفرشملا ةنيدملا نم مهلزنمو

 [47 :فسروي] 4نيِحَللا ْمَحِنأ وهو َمْكَلُهَلَأ ٌرِفْمَي مولا ْمُكَِع بتنا :ىلاعت

 ربلا هللا ريدقتلف عالقإلاو ةبوتلا بجوي ام مهب لح نإو ةداعسلا لهأ نم مهنأل
 نم ةراهط لوسرلا رافغتساو رافغتسالاو ءيجملا مهل هللا لعج دقو «ميحرلا

 عم مهتمسق الامجإ بلاطلا ثيح نم هذهف «ىلاعت هللا نذإب سفنلل ملظلا كلذ

 مهريسو ًاميحر ًاروفغ رافغتسالاو ءيجملا دنع هللا نادجو نم لكلا يف كارتشالا
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 ا شك اا هلك ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك ب _ لد دلل ى؟

 هيلإ لوصولا لبق هبلط مهبلطو هبدأ مهبدأو هنع اوقتري ىتح هنم مهلمعو كلذ يف
 نذإلاب ةماقإلاو نذإلاب ريسلا نأل هريغ ىلإ هنم لاقتنالاب مهل هللا نذأي ىتح هدعب
 .نذإلاب عالطالاو عالقإلاو

 ىلإ ماودلا ىلع نيلصاولا ددعب ىصحت الو دعت ال لزانم لزنملا اذه يفو
 نمو لي نبدلا ءامسأ نم هلباقي امو هالاو امو مسالا كلذ مهلف ةمايقلا موي
 هكالمأ مهاقلتتو هالاو امو مسالا لزانم نولزنيف هنم هذهف ءًاضيأ ةيهلإلا ءامسألا
 ةيويندلا هقازرأو هنئازخ نم مهل حتفيو ةيوئعملاو ةيسحلا هدوئجو هتاماركو

 ريسلا نأل مهب داري امك ًارفسو ةماقإ نيرادلا حلاصمل مهلاوحأ ردقب ةيورخألاو
 كلف يف هللا نيعب نورجي ًاليجأتو ًاليجعت مهبأد اذهو ؛ةدارإلاب فوقولاو ةدارإلاب
 بلاخلا وه مسالا اذه نوكيف «ريسم لك يف ريصملا هيلإو هتردق رحبو هللا ةدارإ
 هنمو هتياغ ىلإ هطسو نمو هطسو ىلإ هلوأ نم نولقنيو هب مهل ماقملاو مهيلع

 .ًايورحأو ًايويند ًايرود ًاريس هريغ ىلإ

 : ةرجهلا راد ىف ةيناثلا ةقبطلا

 هللا نيرفغتسملا ٌخِككَي هل نيرئازلاو ةرايزلا تاقبط نم ةيناثلا ةقبطلا يف سائو

 مهنم اهرودص نيح اهتيؤر نع نوصلاب ةعاطلا رظن نم ةمحرو ةبوت مهل
 هللا رتس ىلإ نوحاتريف اهب مهيلع ىلاعت هللا ةئم ةيؤرب اهدوهش نع هللا مهرتسيف

 ردقب ًاصقن كلذب لاغتشالا نوريو ءاهب لاختشالا ةيؤرو ةعاطلا ةيؤر نع مهل
 لامك عم اهب مهيلع هللا ةئم دوهش ماودب مهنع كلذ رتس هللا نم نوبلطيف مهلاح
 ملاع مهو هيف هلل مهصالخإو مهعسو هغلبي يذلا لمعلا دشأب مهنايتإو مهتظفاحم
 نم مهماقمو هللا ءاش نمو هلل الإ رصحنت ال كلذ يف مهتاماقم تاقبطو ىصحي ال

 هيف مهل ةذمم ةيندملا ءامسألا ةيقبو (ةرجهلا ضرأ) ةفرشملا ةنيدملا ءامسأ

 دمحأ قلخ ىلإ ةبسنلاب ديمح قلخ نم مهترجاهمل كلذ ىلع نيرخآلاو نيلوألاك
 مهماقم مهل كلذ بجوأ ديمح ىلإ ميمذ قلخ نم نيلوألا ةرجاهم ناك امك هنم

 نم ةجردلا نأل مهدصق فيرشو مهتين ليلجو «كلذب هللا عم مهتلماعم نع
 تناك هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف ةينلا يهو ةرجهلل عبات لمعلاو لمعلا

 اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك ,نمو «ِةللَي هلوسرو هللا ىلإ كلذك هتجردمو هتجرد
 «كلذك هيف هب هتجردو هيلإ رجاه ام ىلإ هتين ينعي هترجهف اهحكني ةأرما وأ
 هلف هل قلخ امل رّسيم لكو ءالؤهو ءالؤه ّدمن ًالك ددمب راج لكل يهلإلا ددملاو
 ءالؤه ةبوتف لزنم لك يفو لزان لكل لزانملا لامجإ اذه «لزني هيلعو لذبي

 4 ةيباهولاولع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 8ا# سس 332777077777. ه6 ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك

 ىلإو هللا ىلإ مهصالخ هدنع مهرافغتساو ْكَي هللا لوسر ةرايزب هللا نم مهتمحرو

 نم مث هللا نم ةّئملا بوث سابلب مهنع ردص نإو مهنم ام دوهش نم بي هلوسر

 «هكع َت َتَدَصْنَأَو يع هَل مهن دل ٌلْوعَت دَِول :ىلاعت لاق امك مهيلع هِي هلوسر

 ماعنإو هللا ماعنإ نم نيّدلا موي ىلإ كلذب راج كلذك كلذف [" :بازحألا]

 كلذ ىلإ امو ةيدمحملا ءامسألا نم مهلو نيلزانلا ةماعو نيرئازلا ةفاكل لوسرلا

 رصبتسملا اهيأ كيلع ىفخي الو «كلذك ةيهلإلا ءامسألا نمو ميحرلاو يحاملاك
 نآرقلا هقلخ لك ئبنلا نأل ًاضيأ نيترضحلا يف باّمولاو ميركلاو نائملا مسالاك
 ةدايزو ءامسأ ًاضيأ هل ةيهلإلا ءامسألاف ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ تلاق امك

 وهو تارضحلا عيمج يف راس ءامسألا ضعبف ءامسألاب ىمست نم دنع هئامسأ

 يف لكلا مكحل ليلق كلذو ام هجوب تارضحلا ضعب صخي اهضعبو بلاغلا

 أضعب اهضعب ء ءامسألا مدقتي ةيبولغملاو ةيبلاغلا نم ام فرط ببسب امنإو لكلا

 . يقابلا عيمج يف كلذ ركذاف ًاضعب اهضعب ىلع كلذك بترتتو

 : ناميإلا راد ىف ةثلاثلا ةقبطلا

 نيرئازلا تاقبطو ْةْكَم يبنلل ةرايزلا تاقبط نم ةثلاثلا ةقبطلا يف سانو
 مهيلع هللا ضيفيف ناميإلا اهمسا ةرضح نم ةمحرو ةبوت هللا نم مهل نيرفغتسملا

 يف اهب قيلي امو مهتثعسو هنولبقي امو مهدادعتسا ردقب ةيناميإلا رارسألا نم
 نم مهلو كلذ ىلع ءامسألا ةيقب مهدميو هيلإ نولقني امو هيف مه يذلا ماقملا

 نم مهلو ءامسألا عيمج اهذمتو ةنّيبلاو ناهربلاو نطابلاو ربلا ةيدمحملا ءامسألا

 ءامسألا عيمج اهذمتو اهالاو امو تيقملا ديمحلا يداهلا رونلا ةيهلإلا ءامسألا

 اجورع مهلاح ردق ىلع اناسحإو ًاناميإو امالسإ ثالثلا تاجردلا نم مهلو
 اودتقيل مهراثآ مهفلخ نم اوثرويو هل اوحلصيو مهلبق ام اوقلتي نأ ىلإ ًاجوردو

 ىلع اهلهأب قيرطلا لزت ملو مهل هللا نذأ ثيح ىلإ كلذب اولصحي نأ ىلإ اهب
 هللا ثري نأ ىلإ نيرخآلاو نيلوألا نم نيرئاسلاب ةرومعم ةكولسم ةروبعم كلذ

 .نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا
 راد باب نم لخدي نم مهنمو ءرايخألا راد باب نم لخدي نم راّوزلا نمو

 تاذ باب نم لخدي نم مهنمو «حتفلا راد باب نم لخدي نم مهنمو «راربألا
 تالاحلا عيمج يف هللا ىلإ نيرقتفملا ةقبط نيرئازلا تاقبط نمو ءرجحلا

 نووأي ال نيذلا تارقفلا عيمج يف راقتفالاو لذلاب ٍةِكَك هلوسر باب ىلع نيفقاولا
 مهنع هب ًاعردت تاداسلا ديس الإ مهل ةايح الو تالاحلا نم ةلاح يف مهسفنأ ىلإ
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 مسا نم دمتسم عردلا همسا باب نم ضيفو ةبوتو ةمحر هللا نم مهل ءالؤهو
 . (عردلا) ةرونملا ةنيدملا

 ةيندملا ءامسألا نم ةدمتسملا ةيلعلا باوبألا بسحب تاقبطلا كلت عونتت مث
 مهنمو نادلبلا ةديس باب يف ةعامج مهنمف بتارملاو لخادملا نم هللا ءاش ام ىلإ

 هللا ضيفي مهلكو ةبيط باب يف مهنمو ةباط باب يف مهنمو ةيفاشلا باب يف ةعامج
 ءميحر روفغ هللاو هلاضفإو هلاوثو مهدادعتساو مهعسو ردقب ةمحرو ةبوت هنم مهيلع

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو

0 
 اهفيرعتو ةرايزلا ةقيقح

 ةيقيقحلا ةرايزلا : يشاشقلاب فورعملا لمحأ خيشلا هللاب فراعلا ماموللا لاق

 هيلع مالّسلاو هدنع فوقولاو هتنيدمو هدجسم يف هل دصقلاب ًاعرش ةطوبضم

 عم مالسإلا ىلع توملاب ىرشبلا هل متتل هل ةعافشلا بوجو قيقحت يف هب لّسوتلاو
 لعفلا كلذ ناك ءاوس ةرايزلا وه كلذف هنع تاململا عفد يف هل ةعافشلا لوصح

 ةطوبضم اهنأل اهطبضل اهيلع كلذب ةراجإلا ٌمصتف هنع هريغل وأ هل هنم رئازلا سفنب

 مهيلإ حارف مهترايزب هللا هرمأ امك عيقبلا لهأ هترايز يف هلعف امبو ُهلَك هركذ امب

 دعب وأ برق نم روزملل دصقلا ةرايزلا يه هذهف «فرصناو مهل اعدو مهيلع ملسو
 نم اهنأل جحلاك ىلاعت هللا دنع اهب عربتي نمب وأ اهل هرجأتسي نمب وأ هسفنب رئازلل

 دوزملا ىلع ملشلاو ةقدص فورعم لك أب فيرشلا ثيدحلا غص دقو فورعمل

 ةودقلا مامإلا لاق دقو «هلاح ردقب لكل هب , لسوتلاو هل ءاعدلاو ًاتيم وأ ناك اّيح .

 ىعبني : (مظعملا ربقلا ةرايز يف مظنملا ردلا) هباتك يف يكملا رجح نب دمحأ

 . ىهتنا جحلا يف ةعاطتسالا ةّمئألا هب طبض امب ةرايزلا طبض

 هيلع ملسو هدنع فقوو هيلإ لحر اذإو عيطتسم وهف كلذ دجو اذإف :تلق

 ديعاوملا لصحتي اهيلعو ةرايزلا يه هذهو ءراز دقف هرجأتسا نمل وأ هل رفغتساو

 زوجي ليق :هباتك يف ًاضيأ رجح نبا ةمالعلا لاقو ءهلوسر نمو هللا نم
 يحبصألا ىتفأ هبو داجمألا ءاملعلا نم دحاو ريغ هحّححصو ةرايزلل راجئتسالا
 حصو ءاذهب ةحيحص اهيلع ةراجإلاف مهنع هللا يضر ةيكلاملا ةداسلا بهذم وهو

 ربقب) :ةياور يفو «نمؤملا هيخأ ربقب رمي دحأ نم املا :ًاعوفرم سابع نبا نع

 كَم يبنلاب فيكف «(مالسلا هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك لجرلا
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 هللا راوج يف هعم مالسلا رادو مالسإلا ىلع توملاب مارملا لانت الو هيلع ملست

 توملاب ىرشبلاو ةعافشلا تافرعب فقاولا ىرقك فيرشلا هبابب فقاولا ىرقف
 نيكرشملل رفغي ال هللا نأل نيفقاولل ةلصاحلا ةرفغملا وه كلذو مالسإلا ىلع
 رضاح كلذو تالاحلا لكب ةاهاضملا بيبحلل هللا متأ دقف نيملسملل رفغي امنإو

 .هب سيق نإو هريغ نود صنلاب هيف

 [١٠ص يشاشتقلل ةنيمثلا ةردلا]

 ةئوينلا ةرايزلا دئاوف

 ليلجلا هباتك يف الصف يمئيهلا رجح نب دمحأ خيشلا مامإلا كلذل دقع
 :لاقف (مظنملا رهوجلا)»

 : اهدئاوفو ةرايزلا لئاضف يف يناثلا لصفلا

 لصفلا يف هيلع انهرب ام ىلع ةحئال ةرهاظ تادييأتو ةحضاو لئالد اهيفو
 لضفأو تابرقلا مهأو يعاسملا حجنأ نم اهنأو ةبولطم ةعورشم اهنأ نم لوألا

 نيابتو اهباوث توافتو اهتارمث زيامتب زيامتت امنإ يه ذإ تادابعلا ىكزأو لامعألا
 هب غلبي ام دئاوفلا ميظع نم لَك هترايز يف نأ ملع ينأي ام لمأت نمو اهتاجرد
 .دئاوعلا عسوأو دراوملا بذعأ هب دريو دصاقملا ىلعأ ىلإ اهيف صلخملا

 ةميظع لئاضفل ةنمضتم اهريغو ةحيحص ةريثك ثيداحأ تّرم هنأ ملعا

 يهو اهدئارع ىجرتو اهدئاوف رضحتستل انهه اهدرسب سأب الف رئازلل لصحت
 ةئباث اهنأ يتعافش هل تبجو ىنعمو .(يتعافش هل تبجو يربق راز نم) : دك هلوق
 هنأ هريغلو هل هتعافش مومع عم كك هلوق دافأو ءاهنم دب ال قداصلا دعولاب
 هنع لاوهألا فيفختب امإو ميعنلا ةدايزب امإ هلمع ميظع بسانت ةعافشب صتخي

 تاجرد عفرب امإو «باسح الب نورشحي نيذلا نم هنوكب امإو «مويلا كلذ يف
 تأر نيع ال امم كلذ ريغب امإو ؛هيلإ رظنلاو قحلا دوهش ةدايزب امإو ةنجلا يف
 ال ةعافشب صخي هنأ ديرأ نإ هلك اذه ءرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو
 دارفإلاو هريغل لصحي امم ةعافشب درفي هنأ داري نأ لمتحيو هريغل لصحت

 هلانت نميف هلوخد بجي اهتكربب هنأ داري نأو ةرايزلا ببسب ةيوقتلاو فيرشتلل
 ةافولا طرش هيف رمضي الو همومع ىلع يرجيف ًاملسم هتومب ىرشب وهف ةعافشلا
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 هذه لين يف فاك هدحو مالسإلا نأل ىنعم ةرايزلا ركذل نكي مل الإو مالسإلا ىلع
 ةميظع ةعافش اهنأ لكي هل ةعافشلا ةفاضإ تدافأو «نيلوألا ىلع هفالخب ةعافشلا

 .هتعافش نم مظعأ الف ِةِلك هنم مظعأ الو عفاشلا مظعب مظعت يه ذإ ةليلج

 نماا :ةكَي هلوقو ««يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نما :ِةِْكَو هلوقو
 هلوقو ء(«ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ ىلع ًاقح ناك يترايز الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ينءاج
 . (ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ لجو ّرع هللا ىلع ًاقح هل ناك ًارئاز ينءاج نم" : كي

 لي هنم ةميظعلا ةعافشلا كلتب زوفلا وهو ميظعلا باوثلا اذه نأ : لصاحلاو

 .اهيفاني رخآ ًأرمأ اهعم وأ اهب دصقي ال نأب اهيف هتيجو صلخأ نمل الإ لصحي ال
 هربق دنع هي هيلع ملسو ىلص اذإ كو هرئاز نأ :ةرايزلا دئاوف مظعأ نمو

 يىلصي نم فالخب كلذب كيهانو ةطساو ريغ نم هيلع ذرو ايقيقح اعامس هعمس
 ليلدلاو ةطساوب الإ هعمسي الو لي هغلبي ال كلذ نإف دعُب نم للي هيلع ملسي وأ
 .ةريثك ثيداحأ كلذ ىلع

 دنع يلع ىلص نم :بيرغ هنإ :لبق نإو ديج دنسب ِةيُي هنع ءاج ام :اهئم
 نمل :كورتم اهدنس يف ةياور يفو .(هتملعأ ديعب نم ىلع ىلص نمو هتعمس يربق

 ينغلبي ًاكلم هب هللا لكو ًاديعب يأ ًايئان يلع ىلص نمو هتعمس يربق دنع يلع ىلص

 نم ام» :ةياور يفو .(«ًاعيفش وأ ًاديهش ةمايقلا موي هل تنكو هترخآو هايند رمأ يفكو
 اهدنس يف ىرخأ يفو ««ينغلبي أكلم هب هللا لّكو الإ يربق دنع يلع ملسي دبع

 يربق دنع اكلم يب لكو هللا نإف ىلع ةالصلا اورثكأ» :هيوقت دهاوش هل نكل فعض
 كيلع ىلص نالف نب نالف نإ دمحم اي :كلملا كلذ لاق يتمأ نم لجر ّيلع ىلص اذإف

 هيف عزونو هريغو يوونلا هلاق امك حيحص لب نسح اهدنس ىرخأ يفو .(«ةعاسلا

 «(مالسلا هيلع ةرأ ىتح يحور َيلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم امل :حدقي ال امب

 ؛ (هيلع ةرأ ىتح يحور َىلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم املا :لاوكشب نبا ىورو

 همهتا نم هيف لب ؛2«برغ الو قرش يف يلع ملسي ملسم نم اما :ةياور يفو
 لك يف ةمايقلا موي ينم مكبرقأ نإ) :فيعض اهدنس ىرخأ يفو هعضوب يبهذلا

 ةليلو ةعمجلا موي يلع ىلص نم» :ةياور يفو ««ايندلا يف ةالص يلع مكرثكأ نطوم
 جئاوح نم نيثالثو ةرخآلا جئاوح نم نيعبس ةجاح ةئام هل هللا ىضق ةرم ةئام ةعمجلا

 نمب ينربخي ايادهلا مكيلع لخدت امك يربق يف هلخدي اكلم كلذب هللا لكوي مث ايندلا

 ةياور يفو ء«ءاضيب ةفيحص يف يدنع هتبثأف هتريشع ىلإ هبسنو همساب يلع ىلص

 الإ تاقث اهلاجر ىرخأ يفو ؛«ةايحلا يف يملعك توملا دعب يملع نإ) :ةدايز
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 كلذ ىوس هل بتكو هيلع تيلصو هتالص ينتغلب يلع ىلص نم» :فرعي مل ًأدحاو
 انبا اهجرخأ دقف اهيف نعط نمل ًافالخ ةحيحص ىرخأ ةياور يفو ««تانسح رشع

 طرش ىلع حيحص نسح ثيدح اذه لاقو مهحاحص يف مكاحلاو نابحو ةميزخ

 ينغلا دبع هنسحو هراكذأ يف يوونلا ًاضيأ هحّحص نممو .هاجرخي ملو يراخبلا

 لاق نمو .لدعلا نع لدعلا لقنب ظوفحم حيحص هنإ ةيحد نبا لاقو يرذنملاو

 لضفأ نم» :اهدر ينطقرادلا نأل حورتسا دقف ةيفخ ةلعل بيرغ وأ ركنم هنإ

 نم يلع اورثكأف ةقعصلا هيفو ةخفنلا هيفو ضبق هيفو مدآ قلخ هيف ةعمجلا موي مكمايأ
 انتالص ضرعت فيكو هللا لوسر اي :اولاق «نلع ةضورعم مكتالص نإف هيف ةالصلا

 لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح لجو ّرع هللا نإ) :لاق ؟تيلب ينعي تمرأ دقو كيلع

 هرخآ حتفو هثلاث نوكسو هيلوأ حتفب «تمرأ»و :يباطخلا لاق ؛«ءايبنألا داسجأ

 تللظأ يأ تلظأك ًافيفخت نيميملا ىدحإ تفذح اميمر ترص يأ تممرأ هلصأ

 يأ ةنكاس هرخآ ءاتلاو ةدلشم ميملا ؛هريغ لاقو «ةيلابلا ماظعلا ةمرلاو ميمرلاو

 الإ تاقث اهلاجر ىرخأ يفو «هيناث رسكو هلوأ مضب ىوري :ليقو ماظعلا تمرأ
 ةكئالملا هدهشت دوهشم موي هنإف ةعمجلا موي ىلع ةالصلا نم اورثكأ) : ةعطقنم اهنأ

 وبأ هيوار لاق ءااهنم غرفي ىتح هتالص يلع تضرع الإ يلع يلصي نل دحأ نإو

 ىلع مرح هللا نإ توملا دعبو)» :لاقف ؟توملا دعبو :هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا

 ةيلابرلا فراعملا نم يأ ؛2 قزري ىح هلي هللا ىبنف ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا

 ناك امك للي فيرشلا هربق ىف ذذلتيو هماقم ىلعب قيلي ام ةينامحرلا بتارملاو
 هنأ ىلإ ةراشإ قزرلاب هنع ربع وكي ةفيرشلا هحورل ءاذغ هنوكلف هتافو لبق هب ذذلتي
 توملا دعبو ةايحلا يف ةرهاظلاك ةنطابلا معنلا لمشي

 ٍةِلَع هدلع ةالصلا ضرع

 ةعمجلا مويو اهلوق تقو ِةكَي هيلع اهضرع ىلع لدي ام ثيداحألا يفو
 تارم هل غيلبتلا يأ ِةلَي هيلع ضرعلا نوكي دقف اهنيب يفانت الو ةمايقلا مويو

 هناحبس هللا ىلع ضرعت لامعألا نأ ىلع لدي ام ثيداحأ يف درو امك ةددعتم

 فصن ةليل لك يف مث سيمخ مويو نينثا موي لك مث ةليلو موي لك ىلاعتو
 انلق ء(هتوص ينغلب الإ يلع يلصي دبع نم سيل» : يناربطلل ىرخأ يفو .نابعش
 لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ «يتافو دعبو» :لاق ؟كتافو دعبو !هللا لوسر اي

 اهلاحب ةيقاب ةنطابلاو ةرهاظلا مهساوح ةيقبك يسحلا مهعمسف يأ ««ءايبنألا داسجأ

 ىلاعت هللا نكل «مالّسلاو ةالّصلا مهيلعو انّيبن ىلع مهتافو لبق هيلع تناك امك
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 يفو «ىلوأو ةكئالملاك مهل ةمارك يسحلا ءاذغلا ىلإ جايتحالا نع مهانغأ

 نإ) :لاق ؟ضرألا كتنمضت اذإ انتالص كغلبت فيك !هللا لوسر اي :انلق :ىرخأ

 . «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا

 ىلع مئاق وهف قئالخلا عامسأ هاطعأ ًاكلم هلل نإ) :لاق لَك هنأ عمج جرخأو
 نبا نالف كيلع ىلص دمحم اي :لاق الإ ةالص ىلع ىلصي دحأ سيلف تم اذإ يربق

 . «أرشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلاعتو كرابت برلا ىلصيف نالف

 يلصي يتمأ نم دحأ سيلف ةعاسلا موقت ىتح يربق ىلع مئاق وهف» :ىرخأ يفو
 اذكو اذك كيلع يلصب هيبأ مساو همساب نالف نبا نالف !دمحأ اي :لاق الإ ةالص يلع
 . (هللا هداز داز نإو ًارشع هيلع هللا ىَلِص ةالص ىلع ىلص نم نأ برلا يل نمضو

 يلع يلصي ال قئالخلا عامسأ هاطعأ اكلم يربقب لكو هللا نإ) :ىرحخأ يفو
 . «كيلع ىلص دق نالف نبا نالف اذه هيبأ مساو همساب ينغلب الإ ةمايقلا موي ىلإ دحأ

 مهنم دحاو يلع يلصي ال نأ لجو رع يبر تلأس ينإ) :ةدايز ىرخأ يفو
 . (كلذ ىناطعأ لجو ّرع هللا نإو اهلاثمأ رشع هيلع ىلص الإ ةالص

 . مهضعب هفعض رخآو نابح نبا هقثوو يراخبلا هنّيل وار عيمجلا دنس يفو

 ةييغلاو روضحلا يف مالسلا غالبإ
 ثيداحأو يأرلا يداب ضراعتلا ةرهالظلا ثيداحألا هذه نيب ممجب : هيبنت

 اردص اذإ مالّسلاو ةالّصلا غلبي ِدْكَك هنأب اهنم بيرق وأ اهانعمب ثدرو ةريثك رخأ

 انه امهغلبي هنأ درو نإو ةطساو الب فيرشلا هربق دنع اناك اذإ امهعمسيو دعب نم
 همالسو هتالص غلبي كلملا نأب ٌصخي هربق دنع نم نأ عنام ال ذإ ّرم امك ًاضيأ
 كلذب هل دادمتسالاو هنأشب ءانتعالاو هتيصوصخ ديزمب ًاراعشإ امهل هعامس عم

 «قلطملا ىلع هب ىضقي ديقملا ْذِإ اهريغو ةعمجلا ةليل هلك كلذ ىف ءاوس

 يوونلا ىتفأو «نكمأ ثيح بجاو ضراعتلا اهرهاظ يتلا ةلدألا نيب عمجلاو
 ةالصلا عمسي خلك هللا لوسر نأ ثالثلا قالطلاب فلح نميف ىلاعت هللا همحر

 مزتلي نأ عرولاو كلذ يف كشلل ثنحلاب هيلع مكحي ال هنأب ثنحي له هيلع
 هرئاز ءاوس هيلع ىلصو ملس نم ىلع دري ٍةْلَك هنأ اهضعب نم ملعو «ثنحلا
 اما : حيحصلا ربخلا اهدري لب ليلدل جاتحي ه كازب كلذ صاصتخا ىوعدو هريغو

 هيلع ّدرو هفرع الإ هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك نمؤملا هيخأ ربقب رمي دحأ نم

 هريغ نأ تملع امل هب ةيصوصخ هل نكي مل هرئازب كي هذر ٌصتخا ولف ؛(مالسلا
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 ملسي نم ىلع ِةلَي هذر زاج اذإو :ركاسع نب نميلا وبأ لاق . كلذ يف هكراشي

 نم هيلع ملسي نم عيمج ىلع هدر زاج ِةَْو فيرشلا هربقل نيرئازلا نم هيلع
 مالس دلي هدر نأ تملع كلذ تملع اذإ .هتقش دعب ىلع هتمأ نم قافآلا عيمج

 ىلع هدر يف فالخلا امنإو ؛هيف كلش ال عقاو رمأ لف ةميركلا هسفنب هيلع رئازلا

 هربقل نورئازلا اهلاني ةميظع ىرخأ ةليضف هذهف «نيرئازلا ريغ نم هيلع مّلسملا
 هدر نيبو ةطساو ريغ نم مهتاوصأل يي هللا لوسر عامس نيب ؛ مهل هللا عمجيف كي

 هترايز نع رخأتي نأ امهدحأب لب نيذهب عمس نمل ىنأف «هسفنب مهمالس مهيلع

 كلذ نع رخأتي ام هللات هولك هترضح يف لوثملا ىلإ ةردابملا نرع ىناوتي وأ هك
 مظعأ مساوم نع درطلاو تاريخلا نع دعبلا هيلع قح نم الإ هيلع ةردقلا عم
 . نيمآ همركو هّتمب كلذ نم ىلاعتو هناحبس هللا انذاعأ تابرقلا

 اقمب ةقئال ةايح يح 95 يبنلا

 لاحسلا نماذإ ءاوقلا ىلع حك أ ًاضيأ ثيداحألا كلت نم ملعو
 نمؤن نحدف راهن وأ ليل يف هيلع ملسي دحاو نع هلك دوجولا ولخي نأ يداعلا

 رئاس اذكو ضرألا هلكأت ال فيرشلا هدسج نأو قزري يح هك هنأب قدصنو
 ءاملعلا اذكو :ليق ءاذه ىلع عامجإلاو ؛مالّسلاو ةالّصلا مهيلعو هيلع ءايبنألا
 اودجوف ءايلوألاو ءاملعلا نم دحاو ريغ نع فشك هنأ حص ءادهشلاو نولذؤملاو

 نمم امهو حومجلا نب ورمعو رباج ايأ هللا دبع نأ حص امك مهداسجأ ريغتت مل

 اريختي مل ادجوف ةنس نيعبرأو تس دعب امهربق ليسلا رفح دحأ موي دهشتسا
 نع هدي تطيمأف كلذك وهو نفدف هحرج ىلع هدي عضوف حرج امهدحأ ناكو

 نيعلا هنع هللا يضر ةيواعم رفح املو .ثناك امك تعجرف تلسرأ مث هحرج

 تباصأ ىتوملا لقنو ةنس نيسمخ وحلب دحأ دعب كلذو ةنيدملاب اهطبنتسا ىتلا

 . مدلا اهنم لاسف كَ هللا لوسر مع ةزمح انديس مدق ةاحسملا
 اهيلع ٌصنلل ءايلوألا ةايح نم ىوقأ ءادهشلا ةايح نأ ةلدألا نم رهاظلا معن

 اهيف توافتلاو «ىرحأو ىلوأ اهب مهنأل ءايبنألا ةايح نود ميركلا نآرقلا يف

 هتايح نأ ىلإ انتمثأ ضعب رظن دقو «هلمأتف ديعب ريغ اهتارمث يف توافتلا ىنعمب
 هصئاصخ نم دعف ايندلا ماكحأ ضعب يف ىتح اهتابثإ يضتقت اهنأب تزاتما كي
 ىضر ركب وبأ انديس هنم قفني ناكف هتايح ىف ناك ام ىلع قاب هفلخ ام نأ نكي

 هل ةلماكلا ةايحلا دوعل رمتسم ريغ هل عقاولا توملاو همدخو هلهأ ىلع هنع هللا
 مهيلع ءايبنألا ةايح يف ًاءزج ىلاعت هللا همحر يقهيبلا عمج دقو ءاهرارمتساو
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 ثيدحلابو ةقباسلا ثيداحألا نم ريثكب لدتساو مهروبق يف مالّسلاو ةالّصلا

 تررم) :ملسم ربخ هل دهشيو . (نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» : حيحصلا

 نأ ىوعدو . «هربق يف يلصي مئاق وهو رمحألا بيثكلا دنع يب يرسأ ةليل ىسومب
 نع ينلأست شيرقو رجحلا يف ينئيأر دقفا :ًاضيأ ملسم ربخ اهلطبي هب صاخ اذه

 يلصي مئاق ىسوم اذإف ءايبنألا نم ةلمج ىف ىنتيأر دقو) : هيفو «ثيدحلا (يارسم

 ًاهبش هب سانلا برقأ يلصي مئاق ميرم نبا ىسيع اذإ) هيفو (دعج برض لجر اذإف
 هسفن ىنعي يأ (مكبحاص هب سانلا برقأ يلصي مئاق ميهاربإ اذإو دوعسم نب ةورع

 يفو «سدقملا تيبب مهيقل هنأ :رخآ ثيدح يفو ؛«مهتممأف ةالصلا تناحف)
 لاق .هوملكف مهملكف تاومسلاب ءايبنألا نم ةعامج يف مهيقل هنأ : ىرخأ

 ىرسي مث هربق يف يلصي امئاق ىسوم ىري دقف .حيحص كلذ لكو :يقهيبلا

 مهب جرعي مث هيف مهاريف ٍةكو انّيبن ىرسأ امك سدقملا تيب ىلإ هريغو ىسومب

 ةلالد كلذ لك ىف قداصلا ربخلا هب درو امك ًالقع زئاج ةفلتخم ةئكمأب ةفلتخم

 . ىهثنا مهتايح ىلع

 نم ىلع ّدرلا باوصلا ىلع ةظقي ناك ءارسإلا نأ عم «ينتيأر» :هلوق يفو

 يف ءادهشلا ةايح تبث دقو .يحو ءايبنألا ايؤر نأ ىلع ًامانم ناك كلذ نأ معز

 هنأب مهنع هللا يضر دوعسم نباو سايع نبا حّرصو «ميركلا نآرقلا ٌصنب خزربلا

 مضلاب (ربيخ ةلكأ تلاز اما :هتوم ضرم يف ِةكَك هلوق هديؤيو ءاديهش تام ُدَي

 ةاشلا نم ةلكأ يأ «يرهبأ عطق نآلا ناك ىتح يندواعت# ةدحاو ةمقل اَّلِإ لكأي مل هنأل
 مث ِةْكَم هل ةزجعم الاح هيف رثؤي مل امنإو هتعاس نم لتاق مسب ربيخب هل تمس يتلا

 . ىهتنا ةداهشلاو ةوبنلا يتجرد نيب هل ىلاعت هللا ممجيل :ءاملعلا لاق دعب هيف رّثأ

 طارتشاو ةكرعم يف نكي مل نإو رفاك نم لثق هنأ اذه يف ةداهشلا هجوو

 ةرخآلا ديهشل ةايحلا هذه لوصح ىفو ةيويندلا ماكحألا ءارجإل وه امنإ اهب هنوك
 ةيقيقح ءادهشلا ةايح نأ ىلع ءاملعلا روهمجو «فقوت نوطبملاو قيرغلاك طقف

 ىلبي ال هنأ ىنعمب يأ ًأضيأ دسجللو لوق يفو طقف حورلل اهنإ لوق يف هنإ مث
 يف دهاشملا وه اذهو «ندبلا ةوارطو مدلا نم ةايحلا ةرامأ هيف رمتست هنأو

 موي ىلإ اهيف اهئاقبو مهداسجأ ىلإ مهحاورأ دوعب لوقلاو ءّرم امك مهنادبأ

 ثيداحألا يف حورلاب دارملاو ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم هنأب هودر ةمايقلا

 امل مزلي ال نكل ماودلا ىلع يح ِةِدلَي وهف ةعامج هب حّرص امك قطنلا ةقباسلا
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 وأ ملسم لك مالس دنع هيلع دري امنإو هقطن ماود هتايح نم يكبسلا ىلع ىيتأي
 مهروبق يف ءايحأ مهنأ رم امل اهوحنو هتالص دنعو يأ ِةلَك هيلع لصم لك ةالص

 نع حورلاب زوجتلا ةقالعو ايندلا يف ءايحألا ةالصك ةالص اهنأ رهاظلاو نولصي

 .ًابلاغ مزالتلا نم امهئيب امل قطنلا

 للك هنفد بقع هيلإ تدر اهنأ :هيلإ حورلا در ىنعم نأب يقهيبلا باجأو

 درل داعت اهنأ ال هلي فيرشلا هدلسج يف ترمثساو هيلع ملسي نم مالس لجأل
 هتافوو هتايح ددعت نم هيلع مزلي يأ اذكهو «مالسلا درل درت مث عزنت مث مالسلا

 عزن ال ذإ هيف روذحم ال هنأب بيجأو «ةريثك تارم ًادج ةريصقلا ةعاسلا يف ُهك

 ادر نوكي نأ لمتحم هنأب يكبسلا باجأو ءرركت نإو درلا كلذ يف ةقشم الو

 ًالملاو ةيهلإلا ةرضحلا دوهشب ةلغتشم هلك ةفيرشلا هحور نوكت نأو ًايونعم
 ملاعلا اذه ىلع ةفيرشلا حورلا تلبقأ هلك هيلع ملس اذإف ملاعلا اذه نع ىلعألا

 كلذ يف هلك نامزلا قارغتسا هيلع مزلي الو هيلع درتو هيلع ملسي نم مالس كردتل

 لقعلاب كردت ال ةرخآلا رومأ نأل ضرألا راطقأ ىف هيلع ةالصلا لاصتال ًارظن

 كلملا حورلاب دارملا :مهضعب لاقو «ةرخآلا لاوحأب هبشأ خزربلا لاوحأو
 دق هنإف ًازاجم رورسلا انه هب داري نأ لمتحي :دامعلا نبا لاقو دللي هب لكوملا

 الو مالسلا هيلع لاقي الف يح هلي هنأ ررقت اذإو :ليق «كلذ هب داريو قلطي

 نم ةريثك بتك تألتما دقو ىثوملا ةيحت مالسلا كيلع نإف مالسلا كيلع

 هللا لوسر ثيتأ :لاق ٌداجر نأ ةبيش ىبأ نبا ىورو «.بنتجيلف كلذب نيفنصملا

 كيلع نإف مالسلا كيلع لقت ال :لاقف هللا لوسر اي مالسلا كيلع :تلقف هلي
 .ىتوملا ةيحت مالسلا

 اي مالسلا كيلع : هلع ئبنلل لاق ًالجر نأ نسح دنسب يذمرتلا ىورو

 اذإ) : هي لاق مث (ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع نإ) :هل لاقف تارم ثالث هللا لوسر
 لجرلا ىلع دلع ذر مث ءاهللا ةمحرو كيلع مالسلا :لقيلف ملسملا هاخأ لجرلا يقل

 للك هذر نأل حيحصب سيلو .ىهتنا اًاثالث هللا ةمحرو مالسلا كيلعو) :لاقف همالس

 ّدرلاو ءادتبالا نيب لصفلاو هب دتعم حيحص مالس هنأ ىلع لدي هب ملسملا ىلع

 مالسلا» :ىتوملل لاق ِهِلَي هنأ حص دقف ًاضيأو ّرِضي ال حيحص ضرغل ربسي مالكب
 أ ىتوملا ةيحت مالسلا مكيلع نوك ىنعم نأ ىلع لدف .«نيئمؤم موق راد مكيلع

 قح يف لضفأ مكيلع مالسلاف لك ىلعو «ةيلهاج ةداع اهنأ وأ بولقلا ىتوم
 نبا حيحص يف ام مهروبق يف ءايبنألا ةايح نم ررقت ام يفاني الو تيملاو يحلا
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 يذلا قودنصلا ىلع ىسوم هللا يبن تلد اهنأ ليئارسإ ينب زوجع ةصق يف نابح
 ةالّصلا لضفأ نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو امهيلعو انّيبن ىلع فسوي ماظع هيف
 تيب ىلإ رصم نم باهذلا مهدصق دنع مهعم هلمحو هجرختساف مالّسلاو
 حور هيف دهاشي مل امل دسجلا نأل وأ ندبلا لك ماظعلاب تدارأ اهنأل امإ سدقملا
 نادبأ نأ اهنظ رابتعاب كلذ نأو «ساسحإلا مدع هنأش نم يذلا مظعلاب هنع ربع
 ةبسنلاب كلذ يفاني الو ىلبلا يف مهريغ نادبأك مالَسلاو ةالّصلا مهيلع ءايبنألا

 ,(ثالث دعب يربق يف ينكرتي نأ نم يبر ىلع مركأ انأ» :هلوق هلك دمحم انيبنل
 اذهب الإ نولصي ال نوكرتي ال مهنأ دارملاف ثيدحلا اذه حص نإ يقهيبلا لوقل
 رم امل مهروبق يف اوناك نإو يأ ىلاعت هللا يدي نيب نيلصم نوئوكي مث ردقلا
 مهيلع ءايبنألا نأ أضيأ ثباث ريغ ربخ يفو «مهروبق يف نولصي ءايحأ مهنأ

 يدي نيب نولصي نكلو ةليل نيعبرأ دعب مهروبق يف نوكرتي ال مالسلاو ةالّصلا
 نبا نع قازرلا دبع هاور ام دنس وه اذه نأكو ءروصلا يف خفني ىتح ىلاعت هللا
 ضرألا يف يبن ثكم ام'ا :لاقف ِةللُك يبنلا ىلع نوملسي أموق ىأر هنأ بيسملا
 ءاملعلا لوعي مل مث نمف هل لصأ ال ةلاقملا هذه دنسو .«ًاموي نيعبرأ نم رثكأ
 مالسلا نسي هنأو مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا نأو اهفالخ ىلع اوعمجأ لب اهيلع

 دري ام هسفن بيسملا نبا نع ءاج هنأ ىلع اهنع دعبلا عمو مهروبق دنع مهيلع

 لضفأ اهنكاس ىلع ةفرشملا ةئيدملا رصاح امل ةيواعم نب ديزي نأ وهو كلذ

 ةماقإ نع فيرشلا دجسملا الخ ىتح لتق نم اهلهأ نم لتقو مالّسلاو ةالّصلا
 الإ تاقوألا لوخد ملعأ تنك امو هيف تنك :بيسملا نبا لاق ةدم هيف ةالصلا |

 لي هلوق ًاضيأ هّدري اممو «مركملا ربقلا لخاد نم ةماقإلاو ناذألا عامسب

 هل لاق امل نامثع لوقو ؟«هربق يف يلصي مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررملا
 راد قرافأ مل :ماشلاب نم قحلا :رصوح دقو مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا

 .اهيف ْهِْلَُم هللا لوسر ةرواجمو يترجه

 يذلا رئازلل ًاميظع ًافاحتإ هيف نأل ثحبملا اذه يف مالكلا تلطأ امنإو

 هب هفغشو هلّسوتو هتوص عمسي يح هنأ ملعي وهو ِةْلُي هللا لوسر يدي نيب فقي
 ايندلا يريخ نم هبحي ام هيطعيو هنع ىضري ىتح هبر ىلإ هل عفشي نأ هنم هلاؤسو
 ةدئاعلا هذه نم مظعأ ةفحت يأو ةدئافلا هذه نم لجأ ةدئاف يأف «ةرخآلاو

 هذه قاستل كنكمأ امب اهليصحت يف عساو كيدي ٌَْك هترايزب ذئنيح ددشاف
 لوصحب لفكتملا فقوملا كلذ يف لوثملاب ىظحتو كيلإ دئاوفلاو تاريخلا

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ١١ * لِي ىفطصملا ىلع مالسلا خيصو ةرايزلل فوقولا ةيقيك

 لامكلا لهأ ىلحب يلحتلا يف يعسلاو لاوحألا حالصبو لاؤسلا ةباجإو لومأملا
 انل هللا ققح تافصلاو قالخألا نم سّندت ام ةراهطو تالزلا نم طرف ام قحمبو

 .نيمآ همركو هنمب كلاسملا كلت لهأ نم نوكتل دئاوعلا انل قرخو كلذ

 ءاعدلاو ةثوينلا ةرايزلا

 فقي نأ هلك يبنلا راز نمل بحتسي هنأ :مهنع هللا يضر ءاملعلا ركذ
 الو لضفلاو ريخلا نم ءاشي ام ىلاعت هللا لأسيف فيرشلا ربقلل ًالبقتسم ءاعدلل
 دو ءأكرشم وأ ًالاض وأ ًاعدتبم كلذ هفوقوب نوكي الو ةلبقلا ىلإ هجوتي نأ همزلي
 . بابحتسالاب لوقلا ىلإ مهضعب بهذ دق لب ءرمألا اذه ىلع ءاملعلا صن

 وبأ هرظان امل سنأ نب كلام مامإلا نع ءاج ام وه بابلا اذه يف لصألاو

 عفرت ال !نينمؤملا ريمأ اي :كلام هل لاقف «ّيوبنلا دجسملا يف روصنملا رفعج
 قوم كَتوَصَأ اومن الإ# :لاقف ًاموق بدأ ىلاعت هللا نإف ءدجسملا اذه يف كتوص

 نوبي َنيِدَلأ نإ 8 :لاقف ًاموق حدم دقو ؛ةيآلا ١[ :تارجحلا] 4 ّيّبلأ ٍتْوَص
 ترا نإ :لاقف ًامرق َمذو «ةيآلا [" :تارجحلا] 4 لأ لوشر دنع ْمُهَتاَوَص

 وبأ اهل ناكتساف ءأيح هتمرحك ًاتيم هتمرح نإو «ةبآلا [؟ :تارجحلا] «َكوُداَتي
 ؟ة/6 هللا لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأ !هللا دبع ابأ اي :لاقف رفعج

 ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت ملو :لاقف
 ٌوْلَو :ىلاعت هللا لاق هللا هعفشيف هب عفشتساو هلبقتسا لب «ةمايقلا موي ىلاعت هللا

 .ةيآلا [14 :ءاسنلا] «َمُهَسْفنآ اوَمللَط ذإ ْمُهَنأ

 يف افشلاب» فورعملا هباتك يف هدنسب ضاّيع يضاقلا اهاور ةصقلا هذهو

 نم ريثك حّرص دقو «ةرايزلا باوبأ نم باب يف «ىفطصملا قوقحب فيرعتلا
 . اذهب ءاملعلا

 ىلع ملس اذإ :كلام نع هيوري اميف بهو نبا لاق :ةيميت نبا خيشلا لاق
 ّسمي الو وعديو ملسيو ونديو ةلبقلا ىلإ ال ربقلا ىلإ ههجوو فقي ِةْدَو يبنلا
 .("95ص ميقتسملا طارصلا ءاضتقا نم) ها .هديب ربقلا

 ةرايزلا باوبأ يف راكذألاب فورعملا هباتك يف هللا همحر يوونلا حّرصو
 .(777ص 8ج) عومجملا يف كلذكو «ةرايزلا باب يف حاضيإلا يف كلذكو
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 نأ بحتسي هنأب انباحصأ حّرص :يكبسلا لاق :ءافشلا حراش يجافخلا لاق

 مث نيخيشلا ىلع مث ِةلَك يبنلا ىلع ملسي مث ةلبقلا ربدتسيو هلبقتسيو ربقلا يتأي
 ."98ص اج يجافخلل ءافشلا حرش ها .وعديف فقيو لوألا هفقوم ىلإ عجري

 ةيميت نبا خيشلا يأر
 اوقفتاف» :عوضوملا اذه يف ءاملعلا لاوقأ لقن دعب ةيميت نبا خيشلا لاق

 .(ءاعدلا تقو هرهظ ربقلا ةيلوت يف اوعزانتو ةلبقلا لابقتسا يف

 ةلالد لدي وهو عوضوملا اذه يف ةيميت نبا خيشلا هاري ام ةصالخ هذه

 عرش امك هلضف نم هلأسيو ىلاعت هللا وعدي ربقلا مامأ فقو نم نأ ىلع ةحضاو
 هللا ناوضر حلاصلا فلسلا نم ةّمئأ لاوقأب ديؤم ربتعم نيتم ساسأ ىلع وه

 يف اوعزانتو» : ةيميت نبا خيشلا لوق لقاعلا فصنملا لمأت ولو ؛نيعمجأ مهيلع
 نأب هرّشبيو هنيع َرقيو هبلق نكمطي ام اهنم مهفل «ءاعدلا تقو هرهظ ربقلا ةيلوت

 ىلع اولاز ام هربق دنع ءاعدلل دج لوسرلا ىلع مالسلا دعب نوفقي نيذلا ءالؤه
 مالكلاو .هفلسلا نيب اهيف عزانتم ةلأسملا هذه نأل «ناميإلا لهأ نمو ديحوتلا

 كرشلاب لوقلا ىلإ لاحلا لصي لهف «هريغو بابحتسالا نيب مهنيب فلتخم
 . ميظع ناتهب اذه كناحبس ؟لالضلاو

 ةيميت نبا خيشلا مالك ليلحت
 يّرحت وه ةقيقح هنع يهنملا نأ وه ةيميت نبا خيشلا مالك نم موهفملاو

 وأ .كانه ءاعدلاب ةباجإلا ءاجرو اهدنع ءاعدلل روبقلا دصق وأ روبقلا دنع ءاعدلا

 هقيرط يف ىلاعت هللا وعدي نأ امأ «هريغ نم بوجأ ربقلا دنع ءاعدلا نأ رعشتست

 وعدي مث هبحاص ىلع ملسيف ًاربق روزي نأ وأ اهدنع وعديف روبقلاب ّرمي نأ قفتيو
 وأ كرشم هنإ :هقح ىف لاقي الو ةلبقلا ىلإ لوحتي نأ همزلي الف كلذ هناكم ىف
 طارصلا ءاضتقا يف لاق ءعوضوملا اذه يف خيشلا مالك صوصن كيلإو . عدتبم
 اهل وأ اهدنع ءاعدلل روبقلا دصق اذه يف لخدي اممف :775 ةحفص يف ميقتسملا

 : نيعون ىلإ مسقني نكامألا نم اهريغو روبقلا دنع ءاعدلا نإف
 ءاهيف ءاعدلا دصقل ال قافتالا مكحب ةعقبلا يف ءاعدلا لصحي نأ :امهدحأ

 اهيلع ملسيف اهروزي نم وأ روبقلاب ّرمي نأ قفتيو هقيرط يف ىلاعت هللا وعدي نمك
 .هب سأب ال هوحنو اذهف ةنسلا هب تءاج امك ىتومللو هل ةيفاعلا هللا لأسيو

 هنم بوجأ كانه ءاعدلا نأ رعشتسي ثيحب اهدنع ءاعدلا ىرحتي نأ :يئناثلا
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 ميرحتلا ىلإ وهو هيزنت يهن وأ ميرحت يهن امإ :هنع يهنم عونلا اذهف «هريغ يف
 .رهاظ نيبابلا نيب قرفلاو برقأ

 يف ءاعدلاب ةباجإلا وجري ةسينك وأ بيلص وأ منص دنع ءاعدلا ىرحت ولو
 وأ «قوسلا يف ًاتوناح وأ اتيب دصق ول لب «مئاظعلا نم اذه ناكل ةعقبلا كلت
 نم اذه ناكل اهدنع ءاعدلاب ةباجإلا وجري اهدئع وعدي تاقرطلا ديماوع ضعي

 . لضف اهدنع ءاعدلل سيل ذإ ةمرحملا تاركنملا

 ّئبنلا نأل هضعب نم ّدشأ وه لب بابلا اذه نم اهدنع ءاعدلل روبقلا دصقف
 ريثك فالخب اهدنع ةالصلا نعو ًاديع اهذاختا نعو دجاسم اهذاختا نع ىهن دك
 . عضاوملا هذه نم

 ةباجإلا ءاجرو اهدنع ءاعدلل روبقلا دصق نإ :778 ةحفص يف لاق مث

 الو هللا هعرشي مل رمأ نطوملا كلذ ريغ يف اهئاجر نم رثكأ ءاجر كانه ءاعدلاب

 هركذ الو «نيملسملا ةّمئأ الو نيعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ هلعف الو هلوسر

 . نيمدقتملا نيحلاصلا ءاملعلا نم دحأ

 نقيت فلسلا لاح فرعو راثآلا بتك لمأت نمو :779 ةحفص يف لاق مث

 لب الصأ اهدنع ءاعدلا نوّرحتي الو روبقلا دنع نوثيغتسي اوناك ام موقلا نأ اعطق

 . ("8" 8ص ميقتسملا طارصلا

 خيشل 15 ا يآر

 ربقلا دنع ءاعدلا يف باهولا دبع نب دمحم

 ةعدب سيل ربقلا دنع ءاعدلا

 سأب ال) :ءاقستسالا يف مهلوق نع باهولا دبع نب دمحم خيشلا لئس

 هنإ) :مهلوق عم (ةصاخ ْوَلِلك ّيبنلاب لّسوتي) :دمحأ لوقو (نيحلاصلاب لّسوتلاب

 صخري ضعب نوكف «هيف نحن امم مالكلا سيلو ًادج رهاظ قرفلاف :لاقف

 كلذ نع ىهني ءاملعلا رثكأ لي يبنلاب هصخي مهضعبو نيحلاصلاب لّسوتلاب
 :روهمجلا لوق اندنع باوصلا ناك نإو هقفلا لئاسم نم ةلأسملا هذهف ءههركيو

 انراكنإ نكل .داهتجالا لئاسم يف راكنإ الو هلعف نم ىلع ركتن الف «هوركم هنإ

 دنع عرضتي ربقلا دصقيو ىلاعت هللا وعدي امم مظعأ قولخملا اعد نم ىلع
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 تافهللا ةثاغإو تابركلا جيرفت هيف بلطي هريغ وأ رداقلا دبع خيشلا حيرض
 هللا عم وعدي ال نيذلا هل ًاصلخم هللا وعدي نمم اذه نيأف «تابغرلا ءاطعإو
 «نيحلاصلا كدابعب وأ نيلسرملاب وأ كيبنب كلأسأ :هئاعد ىف لوقي نكلو ءادحأ

 «نيّدلا هل ًاصلخم هللا الِإ وعدي ال نكل هدنع وعدي هريغ وأ فورعم ربق دصقي وأ
 يف باهولا دبع نب دمحم مامإلا خيشلا ىواتف نم ىهتنا) هيف نحن امم اذه نيأف
 نب دمحم مامإلا ةعماج اهترشن يتلا ”<8ص ثلاثلا مسقلا تافلؤملا عومجم

 .(باهولا دبع نب دمحم خيشلا عوبسأ يف ةيمالسإلا دوعس

 دنهلا يف ثيدحلا ءاملع رابك ىوتف
 ءاعدلا ةلاح ربقلا لابقتسا مكح نع

 نع دنهلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك ةعامج لكس
 لاؤسلا ّصن اذهو اق يبنلا ةرايز دعب ءاعدلا ةلاح ّيوبنلا ربقلا لابقتسا مكح
 .دّتفملا باتك يف ءاج امك باوجلاو

 فينملا ربقلا ىلإ ههجو لعجي نأ ّيوبنلا دجسملا يف يعادلل له :لاؤسلا
 6 ليبنلا ميخفلا هّيبنب السوتم ليلجلا ىلوملا نم لأسيو

 هللا همحر يراقلا ىلع الملا هركذ امك كلذ يف ءاهقفلا فلتخا :باوجلا

 نمو ثيللا يبأك انخياشم ضعب ركذ هنأ ملعا مث :لاقف طسقنملاو كلسملا يف ىلاعت
 يبأ نع نسحلا هاور اذك «ةلبقلا لبقتسم رئازلا فقي هنأ يجورسلاو ينامركلاك هعبت

 امب دودرم ثيللا يبأ نع لقن ام نأب مامهلا نبا نع لقن مث ءامهنع هللا يضر ةفينح
 هللا لوسر ربق يتأت نأ ةنسلا نم :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع ةفينح وبأ ىور

 .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :لوقت مث كهجوب ربقلا لبقتستف لي

 :لاق كرابملا نبا نع يوغللا نيدلا دجم اهجرخأ ىرخأ ةياورب هديأ مث

 ام نرظنأل :تلقف ةنيدملاب انأو ينايتخسلا بويأ مدق :لوقي ةفينح ابأ تعمس

 ىكبو ِهْلَم هللا لوسر هجو يلي امم ههجوو ةلبقلا يلي امم هرهظ لعجف ؟عنصي
 .هيقف ماقم ماقف كابتم ريغ

 مامإلا راتخم وه اذه نأ ىلع هيبنت هيفو :هلقن دعب يراقلا ةمالعلا لاق مث
 مالك خلإ نكمم نيتياورلا نيب عمجلا :لاق مث «مارملا ماقم يف ًاددرتم ناك امدعب
 ةرايزلا تقو لبقتسي نأ راتخملا نكل نيرمألا الك زوجي هنأ اذهب رهظف .فيرشلا

 انخياشم لمعو انلمع هيلعو اندنع هب ذوخأملا وهو فيرشلا ههجو يلي امم
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 دقو ؛«ءافلخلا ضعب هلأس امل كلام نع يور امك ءاعدلا يف مكحلا اذكهو

 ءاملع رابك عيقوت هيلعو «كسانملا ةدبز هتلاسر يف يهوكنكلا انالوم هب حّرص
 دقو ماشلاو رهزألاو نيمرحلا ءاملع دييأتو ةعامجلاو ةئسلا لهأ نم ثيدحلا

 . مدقت اميف مهئامسأ نايب قبس

 ربقب لّسوتلا
 ةشئاع ةديسلا داشرإب ٌدِدَْي يبنلا

 هّيبن ىلاعت هللا مركأ ام باب» نئسلا هباتك يف يمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق
 كلام نب ورمع انثّذح ديز نب ديعس انثّذح نامعنلا وبأ انثذح :«هتوم دعب دك

 أطحق ةنيدملا لهأ طحق :لاق هللا دبع نب سوأ ءازوجلا وبأ انثذح يركنلا
 ىلإ ةوك هنم اولعجاف للي ئبنلا ربق اورظنا :تلاقف ءةشئاع ىلإ اوكشف ًاديدش
 ىتح ًارطم انرطمف ءاولعفف :لاق «فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح ءامسلا
 يأ ةوك ىنعمو «قتفلا ماع يمسف محشلا نم تقّتفتو لبإلا تنمسو بشعلا تبن
 .(47ص ١ج) يمرادلا ننس ها ةذفان

 دسج مضض هنوك ثيح نم لب ءأربق هنوك ثيح نم ال ٍدِكَي هربقب لّسوت اذهف
 ةميظعلا ةرواجملا هذهب فرشتف «نيملاعلا بر بيبحو نيقولخملا فرشأ
 . ةميركلا ةبقنملا كلذب قحتساو

 مراعب بقلملا لضفلا نب دمحم وهف نامعنلا وبأ امأ :ثيدحلا جيرخت
 .هرمع رخعأ يف ريغت - تبث ُهَقُث  :هلع بيرقتلا يف ظفاحلا لاق «يراخبلا خيش

 يف هل ىور يراخبلا نأل هتياور يف حدقي الو هرضي ال اذهو :تلق
 هلاق ء«ةياور هنع لمحت مل هطالتخا دعبو ثيدح ةئام نم رثكأ هحيحص

 .ريبخ لثم كنئّبني الو ,ينطقرادلا

 :لاقف (ةركنم ثيداحأ هل عقو هنأب) :هلوق نابح نبا ىلع يبهذلا ٌدر دقو

 ؟هعز ام نيأف ًاركنم اثيدح هل قوسي نأ نابح نبا ردقي ملو

 [ 8ص ؟ج لادتعالا نازيم يف اذك]

 كلام نب ورمع لاح كلذكو ؛ماهوأ هل قودص وهف ديز نب ديعس امأو
 .بيرقتلا يف امهنع رجح نبا ظفاحلا لاق امك يركتلا

 ال قيثوتلا غيص نم مهي قودص - يهو ةغيصلا هذه نأب ءاملعلا رّرق دقو

 [يوارلا بيردت يف اذك] . فيعضتلا غيص نم

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 هك ىفطصملا ىلع مالسلا غيصو ةرايزلل فوقولا ةيفيك ل 6

 لاجر نم ةقث وهو يعبرلا هللا دبع نب سوأ وهف ءازوجلا وبأ امأو

 ءاملعلا هليق دف ءيدنع ديج وه لب ءهب سأب ال دنس اذهف نيحيحصلا

 .هلاجر نم ًالاح لقأ مه نمبو هلاثمأ نم ريثكب اودهشتساو

 ةشئاع ةديسلا

 55 يبنلا ربق نم اهفقومو
 لمعو «ةيباحص يهو ةشئاع ىلع فوقوم رثألا اذه نأب :مهضعب لوق امأ

 هللا ىضر اهنأ الإ ةشئاعل ًايأر ناك نإو هنأ وه باوجلاف «ةّجحب سيل ةباحصلا
 انيفكيو ءةباحصلا ءاملع نيب ةئيدملا يف كلذ تلعفو ءملعلا ةرازغب ةفورعم اهنع
 ال يلع هللا لوسر نأ ملعت نينمؤملا مأ ةشئاع نأ ىلع ليلد اهنأ ةصقلا هذه نم

 تلعف امك «هل عفش هب عفشتساو هراز نم نأو هتمأل ًاعفاشو ًاميحر هئافو دعب لاز

 ءالؤه هب طغلي امك كرشلا لئاسو نم وأ كرشلا ليبق نم وه سيلو «نينمؤملا مأ
 كرشلا نولهجي نمم اونوكي مل اهدهش نمو ةشئاع نإف «نوللضملا نورفكملا

 .ةلصب هيلإ ثمي ام الو

 دعي ىتح هربق يف هتمأب متهي ِةكَي يبنلا نأ ت تبثتو ءالؤه غمدت ةصقلاف

 لوسر هيف يذلا يتيب لخدأ تنك :تلاق ةشئاع نيتمؤملا مأ نأ تبث دقو ءهتافو

 هللاوف امهعم رمع نفد املف «يبأو يجوز وه امنإ لوقأو «يبايث مضأو كِل هللا
 .رمع نم ءايح ةدودشم انأو الإ تلخد ام

 [دمحأ هاور]

 .(51/8 دئاوزلا عمجم) حيحصلا لاجر هلاجر :يمثيهلا ظفاحلا لاق

 هضرتعي ملو ؛نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ؛كردتسملا يف مكاحلا هاورو
 .(2"ص ؟ج) ءيشب يبهذلا

 نم ناملعي هيبحاصو ل ئبنلا نأ ملعت يه لب ًالطاب اذه ةشئاع لمعت ملو

 .مهروبق دنع وه

 .«(يدجسمو يربقب رمت كلعلف» : نميلل هلسرأ امل ذاعمل هِي ئبنلا لاق دقو

 عمجم يف اذك) ذاعم نم عمسي مل ديزي الإ تاقث امهلاجرو يناربطلاو دمحأ هاور
 ءًايكاب دلي ئبنلا ربق ىلإ ذاعم ءاجوُِكَي هللا لوسر ىفوتف ٠١/ ١55(. دئاوزلا

 امك ةثداحملا هذه امهنيب ترجو لاحلا اذه ىلع باطخلا نب رمع هدهاشو

 لبج نب ذاعم دجوف دجسملا ىلإ رمع جرخ :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز اهاور
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 هللا لوسر نع هتعمس ثيدح :لاق ؟كيكبي ام :لاق « ىكبي هلك ئبنلا ربق دنع

 هقفاوو «ةلع هل فرعي الو حيحص : مكاحلا لاق ««كرش ءايرلا نم ريسيلا) : هلع

 .هل ةلع الو حيحص :لاقف يبهذلا

 [ 5ص ١ج كردتسملا يف اذك]

 مكاحلاو يقهيبلاو هجام نبا هاور :بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا لاقو

 . (””ص ١ج) يرذنملا ينعأ هرقأو «هل ةلع ال حيحص :لاقو

 2 يبنلا ربقب لّسوتلا

 هنع هللا يضر

 ىسرافلا ركب وبأو ةداتق نب رصن وبأ انربخأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نب ىيحي انثدح يلهذلا يلع نب ميهاربإ انئّدح رطم نب رمع وبأ انثّدح :الاق
 باصأ :لاق كلام نع حلاص يبأ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثذح ىيحي

 اي :لاقف 986 يبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف باطخلا نب رمع نمز يف طحق سانلا
 :لاقف مانملا يف لجرلا يتأف ءاوكله دق مهنإف كتمأل هللا قستسا !هللا لوسر
 ء«سيكلا سيكلاب كيلع :هل لقو نوقسم مهنأ مهربخأو مالسلا ينم هئرقأف رمع ثنا)

 دانسإ اذهو ءهنع تزجع ام الإ ولآ ام !بر اي :لاقف ءرمع ربخأف لجرلا ىتأف

 .رشع ةيلامث ماع ثداوح يف 1١ ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق اذك حيحص

 كلام نع نامسلا حلاص يبأ ةياور نم حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا ىورو
 هللا يضر رمع نمز ىف طحق سائلا باصأ :لاق  رمع نزاخ ناكو  يرادلا

 دق مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي :لاقف لَك ئبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف هنع
 . ثيدحلا ءهرمع تئا :هل ليقف مانملا يف لجرلا يتأف ءاوكله

 نب لالب وه روكذملا مانملا يف ىأر يذلا نأ : حوتفلا يف فيس ىور دقو

 .ها حيحص هدانسإ :رجح نبا لاق «ةباحصلا دحأ ينزملا ثراحلا

 [؟ج 4١6 ص يرابلا حتف ءاقستسالا باتك يراخبلا حيحص]
 رم نمم مهدعب نم الو ثيدحلا اوور نيذلا ةّمئألا نم دحأ لقي ملو

 دقو هب ثيدحلا نتم يف دحأ نعط الو «لالضو رفك هنإ ةّمئآلا نم مهفيناصتب

 وه نم وهو ءمدقت امك هدنس حّحصو ينالقسعلا رجح نبا ثيدحلا اذه دروأ

 . ليصفتو نايب ىلإ جاتحي ال امم ثيدحلا ظافح نيب هنزوو هلضفو هملع يف
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 لّسوتلاو ةّيوبنلا ةرايزلا

 هللا لوسرب لّسوتلا يه رئازلا اهب حرفي يتلا تاعاطلاو تابرقلا مظعأ نم

 دقو «بودنم لب زئاج ءايلوألاو ءايبلألا نم هريغو هلك ئبنلاب لّسوتلا نإ كَ
 هللا نم لاؤسلاو ءاعدلا ىنعمب وهو نصحلا يف ام ىلع ءاعدلا بادآ نم دع
 ءاملع ءالجأ نم ريثك فلأ دقو ؛«هدنع مهتمرحب هيلإ هجوتلاو هيدل مههاجب ىلاعت
 :ىلاعت هلوق اهنم ةلدأ اهيف اوطسبو ةلقتسم ًابتك كلذ زاوج ىف ةعامجلاو ةئنسلا

 مْكسَنَمل وبس ىف اوُدِهَجَو ةَكيِسوْلا ول اوممباَو هلل وهنأ انما تلا ياتي
 هبّرقي امب هيلإ لّسوتلا وه هيلإ ةليسولا ءاغتبا نأ كلذو ["8 :ةدئاملا] وحلف
 قلطملل ءاقيإ هدنع هاجلاو ةناكملا ولوأ صاخشألاو لامعألا كلذ ىف ءاوس هيلإ

 نإو فيك ؛هل يعاد ال مكحت لامعألاب لّسوتلاب هصيصختو ؛هقالطإ ىلع
 نأ روكذملا صيصختلا دعبيو اهنع ةرداصلا لامعألا نم لضفأ ةلضافلا تاوذلا
 ءاغثبا لمح اذإف هنع ىهنملا كرتو هب رومأملا لعف ىهو ىوقتلاب رمأ ىلاعت هللا

 ىلع مالكلا لمحو ىوقتلاب رمألل ًاديكأت كلذ ناك لامعألاب لّسوتلا ىلع ةليسولا
 .ديكأتلا ىلع هلمح نم ريخ سيسأتلا

 : مدآ لّسوت ثيدح

 : كردتسملا يف مكاحلا لاق هولك يبنلاب لّسوت دق مدآ نأ ثيدحلا يف ءاج

 نب دمحم نسحلا وبأ انثذح لدعلا روصنم نب دمحم نب ورمع ديعس وبأ انثذح
 انثذح يرهفلا ملسم نب هللا دبع ثراحلا وبأ انثذح يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ

 نع هدج نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع انأبنأ ةملسم نب ليعامسإ
 !براي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل» :ِةكَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمع

 ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيك !مدآ اي :هللا لاقف «يل ترفغ امل دمحم قحب كلأسأ
 ىلع تيأرف ىسأر ثعفر «ءكحور نم ىف تخفنو كديب ىنتقلخ امل كنأل بر اي :لاق

 كمسا ىلإ فضت مل كنأ تملعف ؛هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» ًابوتكم شرملا مئاوق
 هقحب ينعدا «ئلإ قلخلا بحأل هنإ ؛مدآ اي تقدص :هللا لاقف «كيلإ قلخلا بحأ الإ

 حيحص ثيدحلا اذه :مكاحلا لاق ؛(كتقلخ ام دمحم الولو ءكل ترفغ دق

 لقنو «(57ص ١ج) بهاوملا حرش يف اذك ءاضيأ يقهيبلا هجرخأ دقو دانسإلا

 ١ج) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا مهنم ءاملعلا نم ةلمج ثيدحلا اذه
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 «مهفرعأ مل نم هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور لاقو يمئثيهلا ظفاحلاو ١8١( ص

 ماقسلا ءافش١ هباتك يف يكبسلا ثيدحلا حًحصو ((707ص 86ج دئاوزلا عمجم)

 ىربكلا صئاصخلا يف يطويسلا ظفاحلاو ينيقلبلا جارسلاو «مانألا ريخ ةرايز يف

 .(615؟ص ١ج) بهاوملا حرش يف يناقرزلاو ينالطسقلاو

 : ثيدحلل ىرخأ تاياور
 ؛لاقف امهب ًادهشتسم امهدروأو عوضوملا اذه يف نيثيدح ةيميث نبا ىور

 ىتم !هللا لوسر اي تلق :لاق ةرسيم ىلإ هدنسب يزوجلا نبا جرفلا وبأ ىور
 تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتساو ضرألا هللا قلخ امل :لاق ؟ًايبن تنك
 ةئجلا هللا قلخو .ءايبنألا مئاخ هللا لوسر دمحم شرعلا قاس ىلع بتكو شرعلا قلخو

 نيب مدآو مايخلاو بابقلاو قاروألاو باوبألا ىلع يمسا بتكف ءاوحو مدآ اهنكسأ يتلا

 ديس دنأ هللا هربخأف يمسا ىأرف شرعلا ىلإ رظن ىلاعت هللا هايحأ املف ءدسجلاو حورلا
 . (هيلإ يمساب اعفشتساو ابات ناطيشلا امهّرغ املف ؛كدلو

 وبأ خيشلا هقيرط نمو «ةوبنلا لئالد» باتك يف ظفاحلا ميعن وبأ ىورو

 ديعس نب دمحأ انثّذح نيدشر نب دمحأ انثذح دمحأ نب ناميلس انثدح جرفلا

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع يندملا ليعامسإ نب هللا دبع انئثدح يرهفلا
 ةئيطخلا مدآ باصأ امل» :ِةِلَع هللا لوسر لاق :لاق باطخلا نب رمع نع هيبأ نع

 نمو ؟دمحم امو هيلإ هللا ىحوأف ءيل ترفغ الإ دمحم قحب !بر اي :لاقف هسأر عفر

 هيلع اذإف كشرع ىلإ ىسأر تعفر ىقلخ تممتأ امل كنإ براي :لاقف ؟دمحم
 همسا ثنرق ْدِإ كيلع كقلخ مركأ هنأ ثملعف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :بوتكم
 ام هالولو كتبّرذ نم ءايبنألا رخآ وهو ؛كل ترفغ دق ءمعن :لاقف كمسا عم

 .ةحيحصلا ثيداحألل ريسفتلاك امهو هلبق يذلا ديؤي ثيدحلا اذهف .2«كتقلخ

 [ ١6١ ص ؟ج ىواتفلا نم]

 ةّمئأو ءاملعلا لوحف نم ةعامج هلقنو هححص ثيدحلا اذه نأ لصاحلاو

 ىلع ءانمألا مهو ةيلاعلا مهتناكمو فورعملا مهماقم مهل نيذلا هظافحو ثيدحلا

 يف يقهيبلا هلقنو ينيقلبلاو يكبسلاو يطويسلاو مكاحلا مهنمف «ةّيوبنلا ةنسلا

 ةيادبلا يف ريثك نبا هركذو تاعوضوملا جرخي ال نأ هيف طرش يذلا هباتك

 . ىواتفلا يف ةيميت نبا هب دهشتساو

 : مالسلا هيلع مدآ لّسوت ثيدح نم ةمهم دئاوف

 ءهيف هدوجوب ملاعلا فرشتي نأ لبق لَك هللا لوسرب لّسوتلا ثيدحلا يفو
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 رع هبر دنع عيفرلا ردقلا هب لّسوتملل نوكي نأ ىلع لّسوتلا ةحص يف رادملا نأو

 ال لّسوتلا نأب لوقلا نأ ملعي هنمو ءايندلا راد يف ًايح هنوك طرتشي ال هنأو لجو
 . هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نم لوق ايندلا راد يف هتايح تقو الإ دحأب حصي

 :ْةكَك هب دوهيلا لسوت
 وُحََْمسَي لبق نم أوناكو ُمُهَعم امل ٌقْدَصُم هلأ رع ني ٌبتِك ْمُهَءَج اَمْلَوأ : ىلاعت لاق

 هب رع راع ا 1
 كا ال ليام شب ٌيِذَلأ َلَع

 دوهي تمزه اوقتلا املف «نافطغ لتاقت ربيخ دوهي تناك : سابع نبا لاق

 نأ انتدعو يذلا ىمألا بنلا قحب كلأسن انإ :اولاقو ءاعدلا اذهب دوهي تعدف

 اذهب اوعد اوقتلا اذإ اوئاكف :لاق مهيلع انرصنت نأ نامزلا رخآ يف انل هجرخت

 ني أوثاَكَوإل :ىلاعت هللا لزنأف ءاورفك ْةك يبنلا ثعب املف «نافطغ اومزهف ءاعدلا
 2مم

 َلَعِوَنَأ ُهَنْمَلَتاط :هلوق ىلإ (دمحم اي كب يأ) كاوُرتك ندا َلَع طيني لَ

 .[485 :ةرقبلا] #تيفكلا

 [؟1 55ص ؟ج يبطرقلا ريسفت]

 هك يبنلاب لّسوتلا
 هتافو دعبو هتايح يف

 ءاجو خلك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا ىضر فينح نب نامثع نع

 ٌقش دقو دئاق يل سيل !هللا لوسر اي ؛لاقف هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض لجر

 ّمهللا :لق مث نيتعكر ّلص مث أضوتف ةءاضيملا تنا» :ِهلَك هللا لوسر لاقف «ّيلع

 ىلإ كب هجوتأ ينإ !دمحم اي ؛ةمحرلا يبن ُةيَك دمحم كتيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ

 هللارف :نامثع لاق «يسفن يف ينعفشو نف هعفش مهلا ءيرصب نع يل يلجيف كبر
 .ّرض هب نكي مل هنأكو لجرلا لخد ىتح ثيدحلا انب لاط الو انقرفت ام

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 .(9١6ص ١ج) حيحص هنإ ثيدحلا اذه نع يبهذلا لاقو

 اذه نم اّلِإ هفرعن ال .بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 باوبأ يف ننسلا رخآ يف هركذ «يمطخلا ريغ وهو رفعج يبأ ثيدح نم هجولا
 .هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نباو ىئاسنلا هاورو : يرذنملا لاق «تاوعدلا

 [؟" ص ١ جب ةجاحلا ةالص يف بيغرتلا باب لفاونلا باتك بيغرتلا يف اذك]
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 ةغيصلا هذه ةباحصلا ضعب لمعتسا دق لب لَ هتايحب ًاصاخ اذه سيلو

 . هع هتافو دعب لّسوتلا نم

 ناك ًالجر نأ :ىهو ةصق هلوأ ىف ركذو ثيدحلا اذه ىناربطلا ىور دقف

 هللا يضر نامثع ناكو هل ةجاح ىف هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ىلإ فلتخي
 اكشف فنيح نب نامثع لجرلا يقلف ؛هتجاح يف رظني الو هيلإ تفتلي ال هنع
 هيف لصف دجسملا تكا مث ةءاضيملا تئا :فينح نب نامثع هل لاقف هيلإ كلذ

 اي ؛ةمحرلا يبن هِي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ ٌمهللا» : لق مث نيتعكر
 لجرلا قلطناف «كتجاح ركذتو يتجاح يضقيف كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ !دمحم
 ىلع هلخدأف هديب ذخأ ىتح باوبلا ءاجف نامثع باب ىتأ مث هل لاق ام عنصف

 مث هل اهاضقف هتجاح ركذف ؟كتجاح ام :لاقو ةسفنطلا ىلع هعم هسلجأف نامثع

 ةجاح كل تناك ام :لاق مث «ةعاسلا هذه تناك ىتح كتجاح تركذ ام :لاق

 هللا كازج :هل لاقو فينح نب نامثع يقل هدنع نم جرخ امل لجرلا نإ مث ءانتأف

 نب نامثع لاقف ءيف هتملك ىتح ّيلإ تفتلي الو يتجاح يف رظني ناك ام ًاريخ

 هيلإ اكشف ريرض لجر هاتأو كي هللا لوسر تدهش نكلو هتملك ام هللاو : فينح

 دئاق يل سيل !هللا لوسر اي لاقف «؟ربصت وأ) :ِةَِلمَي ئبنلا هل لاقف هرصب باهذ

 عدا مث نيتعكر لص مث ًاضوتف ةءاضيملا تئا» :َِِي ئبنلا هل لاقف ءّىلع قش دقو
 ىتح ثيدحلا انب لاط الو ائقرفت ام هللاوف :فينح نب نامثع لاقف «تاوعدلا هذهب

 لاقو «يناربطلا هاور يرذنملا لاق ءطق ّرض هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد

 . حيحص ثيدحلاو :هركذ دعب

 [795 ص ؟ج دئاوزلا عمجم يف اذكو 4 ١5ص ١جج بيغرتلا يف اذك]

 ءحيحص ثيدحلا نإ :يسدقملا هللا دبع وبأ لاق :ةيميت نبا خيشلا لاقو

 كلذ لقنو ىسدقملا هللا دبع وبأ ظفاحلاو ىئاربطلا ظفاحلا اهحّحص ةصقلاف

 .ةيميت نبا خيشلاو يمئيهلا نيّذلا رون ظفاحلاو يرذنملا ظفاحلا حيحصتلا

 ملع ةصقلل دهاشملا ثيدحلل يوارلا فينح نب نامثع نأ ةصقلا لصاحو

 ّيبنلاب لّسوتلا هيف يذلا ءاعدلا اذه هتجاح ءاضق نع ةفيلخلا ءاطبإ هيلإ اكش نم

 تيضق هتجاح نأ لجرلا نظ املو هِيَ هتافو دعب هب ًاثيغتسم هل ءادنلاو لي
 ثيدحلاب هثدحو نظلا كلذ يفنب فينح نبا رداب ةفيلخلا عم نامثع مالك ببسب

 هل هئادنو ٍةْكَي هب هلسوتب تيضق امنإ هتجاح نأ هل تبثيل هدهشو هعمس يذلا

 .هنأش يف ةفيلخلا مّلك ام هنأ فلحلاب هل كلذ دّكأو هب هتثاغتساو
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 لَو يبنلا لّسوت
 نيحلاصلاو ءابيدألا قحو هقحب

 رفح تتام امل اهنأ بلاط يبأ نب يلع مأ دسأ تنب ةمطاف بقانم يف ءاج
 هلك هللا لوسر لخد غرف املف هديب هبارت جرخأو هديب اهدحل هو هللا لوسر
 ةمطاف يمأل رفغا تومي ال يح وهو تيميو يبحي يذلا هللا) :لاقف هيف عجطضاف
 كنإف يلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب اهلخدم اهيلع عّسوو اهتّجح اهنّقلو دسأ تنب
 ركب وبأو سابعلاو وه دحللا اهولخدأو ًاعبرأ اهيلع ربكو ؛«نيمحارلا محرأ
 حالص نب حور هيفو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور .مهنع هللا يضر قيدصلا
 عمجمب اذك) حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو فعض هيفو مكاحلاو نابح نبا هقثو
 .مكاحلاو يناربطلاو نابح نبا ثيدحلا حححص دقو :تلق (597ص ةج دئاوزلا

 0 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو
 اذه ياشمم قحبو كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهلا :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ
 كتاضرم ءاغتباو كطخس ءاقتا تجرخو ةعمس الو ءاير الو ًارطب الو ًارشأ جرخأ مل ينإف
 هيلع هللا لبقأ .تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ يبونذ يل رفغتو رانلا نم ينذيعت نأ كلأسأف
 ١ج بيهرتلاو بيغرتلا يف اذك) هجام نبأ هاور . . (كلم فلأ نوعبس هل رفغتساو ههجوب
 يقارعلا هنسح دقو ميعن وبأو ينسلا ن نباو هحيحص يف ةميزخ نبا هاورو (174ص
 :انه لي هلوقو (١571/1ج) ءايحإ رافسألا لمح نع ينغملا رظنا ءرجح نباو
 .اعم امهب لّسوتلا حصف ًاعيمج تاومألاو ءايحألل لماش (نيلئاسلا قحب)ا

 ةرونملا ةئيدملاب نآرقلا متخ ةكرب
 ءاهنم هجورخ لبق ةرّونملا ةئيدملاب نآرقلا متخي نأ رئازلل يغبني :ءاملعلا لاق

 اهيف كلذ نس نم ةكم يف انتمثأ ضعب هلاق امه هريظنو «كلذ نوبحي فلسلا ناك دقف
 ولي هيلع ميركلا نآرقلا ضعب هب لزن امهنم ًالك نأ امهيف كلذ ةمكح ناكو ًاضيأ
 يذلا لحملاب نآرقلا لازنإ ةمعن ئراقلا لمأتو امهدحأ يف ميركلا نآرقلا ئرق اذإف
 عوضخلاو عوشخلا نم ميظع رمأ ىلع كلذ هلمح ِهِيلَو هيلع لزنأ نم لامكو هيف وه
 ركشلا نمو هؤرقي اميف ركفتلاو ربدتلا نم ةعساو ًاباوبأ هل حتفو ةيشخلاو لالجإلاو
 امبرو «ةّئم اهقحلت ال ىتلا ةئملاو «ةمعن اهيزاوت ال يتلا ةمعنلا هذه ىلع دمحلاو
 نم هباسح يف نكي مل ام ىلإ هتريصب ترانو هتريرس ترهط نإ كلذ هب لقتنا
 همركو هّنمب كلذ انل هللا ققح فئاطللاو مكحلا نم هلابب رطخي مل امو فراعملا
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 دجاسملا ىتأ نمل نوبحي اوناك :لاق دلخم ابأ تيأر مث :رجح نبا لاق .نيمآ

 .روصتم نب ديعس هاور . ميركلا نآرقلا اهيف متخي نأ ةثالثلا

 75ص يكملا يمتيهلا رجح نب دمحأ خيشلل خيشلل مظنملا رهوجلا يف اذك]

 نآرقلاب تحتف يتلا ةنيدملاب نوكي نأ بساني ةرّونملا ةئيدملاب نآرقلا متخو

 نع ريبكلا هخيرات يف ةمثيخ يبأ نبا ىور :يشكرزلا ةمالعلا لاق ءفيسلاب ال
 قاس مث ناميإلاب تحئتفا ةئيدملاو ءفيسلاب تحتتفا اهلك نئادملا نأ كلام
 دالبلا لك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ىلإ هدنسب

 .نآرقلاب ةئيدملا تحتتفاو ءحمرلاو فيسلاب تحتنفا

 اَلِإ كلام نع هاور ملعن ال :لاقو كلذك ًاعوفرم هدنسم يف رازبلا هجرخأو

 .هريغو ثيدحلا اذه ببسب نيلي ناكو ةلابز نب نسحلا نب دمحم
 ريبعت اذهو . فيفخ فعض يأ نيل هيف ىري يأ :يغارملا خيشلا لاقو

 ثيدحلا اذه نأ : :ةعيرشلا هيزنت بحاص ركذ دقو «ثيدحلا لهأل يحالطصا

 .هديؤت ًاقرط هل نأ ركذو هل هفيعضت يف يزوجلا نبا ىلع بقعت امم

58 
 كسانملاو ةّيوبنلا ةرايزلا

 ةرايز ةصرف توفي ال نأ جاحلل يغبني هنأ كسانملا بتك رثكأ ركذتو

 . نكامألا هذه ىلإ لصو دقو ًاصوصخ - مالّسلاو ةالّصلا هيلع - ىفطصملا

 ىلإ اوهجوتيلف ةكم نم نورمتعملاو جاجحلا فرصنا اذإ :يوونلا لاق

 مث «يعاسملا حجنأو تابرقلا مهأ نم اهنإف ٍةِل هتبرت ةرايزل لك هللا لوسر ةنيدم
 يغبني ام ركذو ِةِلَو ّيبنلا ىلع مالّسلاو ةرايزلا بادآ كلذ دعب يوونلا خيشلا ركذ

 لصفم كلذ لكو ةرّونملا ةنيدملا يف هتماقإ ءانثأ رئازلا نم ةبولطملا بادآلا نم

 .587ص سداسلا بابلا يف حاضيإلاب ىمسملا كسانملل عماجلا هباتك يف

 : رجح نبا قيلعت
 لوق ىلع ًاقلعم هتيشاح يف يمتيهلا رجح نبا خيشلا هيقفلا ةمالعلا لاق

 غارفب ةرايزلا نس باحصألاك هدييقت ةمكح :لاق «جاجحلا فرصنا اذإ) :يوونلا

 بلاغ ذإ اهبوجوب :ليق لب ءاعامجإ تقو لك يف ةبولطم اهنأ عم كسنلا
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 ًالوأ ةكم ىلإ نوهجوتي امنإو مهقيرط ىلع ةفيرشلا ةنيدملا تسيل جاجحلا

 «ينافج دقف ينرزي ملو جح نم» :ربخل دكآ جاحلا قح يف يهف ًاضيأو .جحلل
 ةنيدملا نم برقو ةديعبلا قافآلا نم ءاج اذإ هنألو «لاقم هدنس يف ناك دإو
 حجنأو تابرقلا مهأ نم وه امب همامتها مدع ىلع هتلالدل ةرايزلا كرت هنم حبقي
 نيب فالحل هيف ؟هسكع وأ لضفأ ةكم لبق ةنيدملاب ةءادبلا لهو . يعاسملا
 هجتي يذلاو «ةكمب ةءادبلا حيجرت ىلإ يحوي باحصألا مالك رهاظو .«فلسلا
 ةردابم اهميدقت ىلوألاف جحلل اهدعب هعاستا عم ةرايزلل نمزلا عستا نإ لاقي نأ
 نإو جحلا دعب اهيلإ هجوتلا نع قئاع هقوعي امبر هنإف ةميظعلا ةبرقلا هذه ليصحتل
 . جحلا مدق كلذل عستي مل

 [488ص ةيشاحلا يف اذك]
 هاتأف ٠ «جحلا دارأ هيبأ نبا دايز نأ :امهريغو يرذالبلاو ربلا دبع نبا ركدو

 لعف كابأ نإ :لاقف دايز عمسيو هبطاخيل هنبا لحأف .هملكي ال وهو ةركب وبأ
 ةنايخو ةبيصم اهب مظعأف هل تنذأ نإف كانه ةبيبح مأو .جحلا ديري هنإو «لعفو
 كرتف :يرذالبلا لاق هيلع ةّجح اهب مظعأف هتبجح يه نإو لَ هللا لوسرل
 جاحلل ةرايزلاو ةنيدملا نايتإ نأ الولف ٠ كلذ ريغ :ليقو «ةنسلا كلت جحلا
 ريغ ىلع جحلا نم دايز نكمت عم كلذ ةركب وبأ لاق ام كرتي ال امم مهدنع
 . هيلإ برقأ ةكمو قارعلاب ناك هنإف ءةنيدملا قيرط

 جح نم نأش نم لزي مل اممو : :هيقفلا ميهاربإ نب قاحسإ لاق ءافشلا يفو

 ةيؤرب كربتلاو هلو هللا لوسر دجسم يف ة ةالصلا ىلإ دصقلاو ةئيدملاب رورملا

 دومعلاو «هيمدق ئطاومو ءهيدي سمالمو ءهسلجمو ءهربقو هربنمو ؛هتضور
 ةباحصلا نم هدصقو هدمع نمو ءهيلع هيف يحولاب ليربج لزنيو هيلإ دنتسي يذلا
 . هلك كلذب رابتعالاو «نيملسملا ةّمئأو

 نمم نإو «ةكمب وأ ةئيدملاب ةءادبلا جاحلل لضفألا نأ يف فلسلا فلتخاو
 هببس لعلو نيعباتلا نم نوميم نب ورمعو دوسألاو ةمقلع ةنيدملاب ةءادبلا راتخا
 .ًالوأ ةرايزلا راثيإ

 يبأ نع دايز نب نسحلا ىور «يدنقرمسلا ثيللا يبأ ىواتف يفو
 ةنئيدملاب رم هكسن ىضق اذإف ءةكمب أدبي نأ جاحلل نسحألا : لاق هنأ ةفينح

 .زاج اهب أدب نإو

 ٠١١[ ص ءافولا ةصالخ]
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 ةليادحلا ةّمئألا صوصن

 كسانملا عم ةرايزلا ناسحتسا ىف

 ربق ةرايز بحتسيو :ةمادق نب هللا دبع نيذلا قفوم دمحم وبأ خيشلا لاق

 : ةلثع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هدائسإب ينطقرادلا ىور امل هلك يبنلا

 مل يذلا جح اذإو : لاق مث «يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف جح نم

 نأ فاخأ ينأل ةنيدملا قيرط ىلع ذخأي ال ماشلا قيرط ريغ نم ينعي طق جحي

 .هريغي لغاشتي الو قرطلا دصقأ نم ةكم دصقي نأ يغبنيف ثدح هب ثدحي

 :لاقف يبارعأ ءاجف َدِكَو يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق يبتعلا نع ىوريو

 ْمُهَسأ اول ظ ذإ مهن وَلَوظ :لرقي هللا تعمس !هللا وسر اي كيلع مالسلا
 اهب ريد روعسم

 [14 :ءاسنلا] «؛اًميِحّياَتبأَو هلأ اودِجَوَل لوسلا مهل َركْفَمَسَو هَل اوُرَمْنَسْساَت لونا
 :لوقي دشنأ مث «يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم كتئج دقو

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي

 مركلاودوجلاهيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 مونلا يف هلع يبنلا تيأرف تمنف يئيع ينتلمحف يبارعألا فرصنلا مث

 .ها هل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا قحلا !يبتع اي :لاقف
 [ةشةكص "ج ةمادق نبال ينغملا]

 هباتك يف يلبنحلا ةمادق نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا سمش خيشلا لاق

 :ريبكلا حرشلا

 يضر هيبحاص ربقو ٌحلَط بنلا ربق ةرايز بحتسا جححلا نم غرف اذإف :ةلأسم
 .ها امهنع هللا

 [440 ص ٠"ج ريبكلا حرشلا]

 نتم نع عانقلا فاشك» هباتك يف يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا لاقو
 : «عانقإلا

 هيبحاص يربقو ِةكَك َيبنلا ربق ةرايز هل بحتسا جحلا نم غرف اذإو :لصف
 لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ينطقرادلا ثيدحل امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ

 . «يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف جح نم» :ِةِكي هللا

 .ديعس لوألا ظفللاب هاور . (يتعافش هل تبجو يربق راز نم :ةياور يفو

 دش بابحتسا هلك هربق ةرايز بابحتسا مزال :هللا رصن نبا لاق :هيبنت
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 اذهف «لاحّرلا دش نودب نكمت ال هّجح دعب جاحلل هترايز نأل ءاهيلإ لاحّرلا
 . ها ِهِكك هترايزل لحّرلا ذش بابحتساب حيرصتلاك

 ةعافشلاو ةّيوبنلا ةرايزلا
 نم ًادحأ هب صخي مل امب يو هللا لوسر انديس ىلاعتو هناحبس هللا صتخا

 يذلا ِدِلَك هدحو وهو ءرهش ة ةريسم بعرلاب رصن يذلا و هدحو رهف هقلخ
 ملو مئانغلا هل تلحأ يذلا ٍةِلَي هدحو وهو ءًاروهطو ًادجسم ضرألا هل تلعج
 وهو :ةمايقلا موي ىمظعلا ةعافشلا يطعأ يذلا هلق هدحو وهو ؛هلبق دحأل لحت

 .ةصاخ هموق ىلإ ثعبي هلبق يبنلا ناكو ةماع سانلا ىلإ ثعب يذلا وقص هدحو
 لوسر يأو ؟ركذلا عافترا نم للك يطعأ ام لثم يطعأ ءايبنألا نم يبن يأف

 عفرا) :ماقملا اذه ولعو ردقلا ومس نم لَو هب حنم ام لثم حنم لسرلا نم .٠
 اي يديس اي كيلع همالسو هللا تاولص (عفشت ؛ت عفشاو طعت لس !دمحم اي كسأر
 . هللا لوسر

 هذه بساني امو ةمايقلا موي ِةكَي هللا لوسر انديسل ىمظعلا ةعافشلاف
 لي هدحو اهب ٌصتخا يتلا هلئاضف نم وه ةعافشلا

 تاثاغتسالا مظعأ يه تناك امل ع ّيبنلاب ةمايقلا موي سانلا ةثاغتساو

 «قئالخلا رئاس ىلع هِي هلضف روهظلو ذئتقو مهفقوم لوطو ؛مهبرك ةدشل
 ةيويندلا هتايح يف اهعوقول هتامم دعب اهعفنو هب ةثاغتسالا زاوج ىلع كلذ ةلالدلو
 ءاجتلا ثيدح اميس الو ءانه ةعافشلا ثيداحأ ركذ بسان هلك اذهل .ةيورخأآلاو
 ءاولعفي ملف «هناحبس هللا دنع مهل اوعفشيل نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلإ سانلا
 هللا قلخ ةوفص ليلجلا ردقلاو عيفرلا ماقملا يذ نيلسرملا ديس ىلع مهولاحأو
 راز نم» :ِةَيِكَي هلوق انه ةعافشلا ركذ هجوو قلص دمحم انديس هقلخ نم هتريخو

 . (يتعافش هل تبجو يربق

 انّيبنل ةتباث اهلكو عاونأ ةسمخ اهنأ ةيورخألا تاعافشلا يف لوقلا ةصالخو
 وه نوكيو هلي هريغ هكراشي اهضعبو كَ هاوس هيلإ دحأ وندي ال اهضعبو 5
 حصيف يقابلا امأو ءاهعاونأ ضعببو ةعافشلا مومعب ِةلَك صتخاف لكك مدقتملا

 [0948ص ١ج عانقلا فاشك]
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 وهو دلع هتعافش ىلإ ةعجار اهلك تاعافشلاف «هيف همدقتو هتكراشمل هيلإ هتبسن

 عونلا ىلإ ةراشإ نوكت نأ حصي «يتعافش» :هلوقف «قالطإب ةعافشلا بحاص

 ةفيطل هذهف «هيلإ هلك كلذ هتبسنل ءسنجلا ىلإو مومعلا ىلإو ؛هب صتخملا

 . اهيلإ هيبنتلا بجي

 :ماسقأ ةسمخل ةعافشلا :هريغو ضاّيع يضاقلا لاقف ليصفتلا امأو

 ليجعتو فوقولا لوط نم ةحارإلا يهو َمِي انّيبنب ةصتخم :اهلوأ
 .دحأ اهركني ملو ىمظعلا ةعافشلا يهو «هريغ اهيلإ وئدي ال «باسحلا

 انّيبنل تدرو أضيأ هذهو باسح ريغب ةئجلا موق لاخدإ يف ةعافشلا : ةيناثلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اهركذن ىتلا ثيداحألا ىف نيبت امك لي

 مدع وأ اهيف صاصتخالا ملعأ الو :هنع هللا ىضر ديعحلا قيقد نبا لاق

 . صاصتخلالا

 اي) :لاقيف «يتمأ يتمأ !براي) :لوقأف :يتأي يذلا ثيدحلا ظفلو

 باوبأ نم نميألا بابلا نم هيلع باسح ال نم كتمأ نم ةنجلا لخدأ . . .دمحم

 . (باوبألا نم كلذ ىوس اميف سائلا ءاكرش مهو ءةنجلا

 قرط نم ملسمو يراخبلا هاور «باسح ريغب ةنجلا موق لوخد ثيدحو

 ريغب أفلأ نوعبس ةئجلا يتمأ نم لخدي» :اهضعب يفو لي نبنلا نع ةددعتم

 :لاقف مهنم ينلعجي نأ يل هللا عذا ...هللا لوسراي : لجر لاقف ((باسح

 , ةشاكع لجرلاو ءامهنم هلعجا مهللا»

 نوترتسي ال نيذلا مهلا :لاق ؟هللا لوسر اي مه نم :اولاق رخآ ثيدح يفو

 . ؟نولكوتي مهبر ىلعو نووتكي الو نوريطتي الو

 يبنلاو طهرلا هعمو يبنلا تيأرف ممألا ىلع تضرع . . .) :رخآ ثيدح يفو
 مهنأ ثتيثمتو ميظع داوس يل عفرو ءدحأ هعم سيل بنلاو «نالجرلاو لجرلا هعمو

 اذإف ترظنف قفألا ىلإ رظنا نكلو ءهموقو مالسلا هيلع ىسوم اذه :يل ليقف ءيتمأ

 :يل ليقف «ميظع داوس اذإف ترظنف ءرخآلا قفألا ىلإ رظنا :يل ليقف ءميظع داوس

 . «باذع الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي ًافلأ نوعبس مهعمو كتمأ هذه

 . (باذع الو مهيلع باسح ال مهمادق افلأ نوعبس ءالؤهو) :رخآ ثيدح ىفو

 مههوجو ءيضت ًافلأ نوعبس مه ةرمز يتمأ نم لخديلا :رخآ ثيدح يفو

 . (ردبلا ةليل رمقلا ةءاضإ
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 . حيحصلا يف اهلك ثيداحألا هذهو

 وهو (مهرخآ لخدي ىتح مهلوأ لخدي الل : :حيحصلا يف ف رخآ ثيدح يفو

 . ةنجلا باب ةعس ىلإ ةراشإ
 نامزلا يف مدقتملا نأو ءايندلا يف هب داري نأ امإ (مهرخآو مهلوأ» :هلوقو

 مهنإف مهبقاعت ةعرس نع ةيانك نوكت نأ امإو «ةدحاو ةعفد نولخدي رخأتملاو
 الو لوخدلا يف رخآو لوأ مهل نوكي نأ ليحتسيف الإو «نيكسامتم نولخدي

 .ةقيقح مهرخآ لبق مهلوأ لخدي

 نمو هي انّيبن مهيف عفشيف رانلا اوبجوئتسا موقل ةعافشلا :ةثلاثلا ةعافشلا
 . ىلاعت هللا ءاشي

 :هلوق نم ديعس يبأ ثيدح ىلإ كلذب راشأو ضاّيع يضاقلا كلذ ركذو
 ,(ملس ملس .. .مهللا :نولوقيف ةعافشلا لحتو منهج ىلع رسجلا برضي مث ...

 «نييلوألا نيتعافشلا دعب طارصلا عضو دعب ّلحت ةعافش اهنأ اذه رهاظو
 يف نركي ْةْلُم يبنلاو ءراثلا نم ةاجنلا كلذ نم مزليو ءطارصلا ةزاجإ يف اهنأو
 كلذب هيلإ بسني مهتعافش نم عقي ام لكف مهتعافش بحاصو «نيتيبنلا مامإ مويلا
 عوفشملا صاخشألا نم الو .ةعافشلا عاونأ نم ال هتعافش نع ءيش جرخي الف
 تحت لكلاو ايبتألا ةعافش بحاص ناك اذإ هنأل ؛هتلم ريغ نمو هتلم نم مهيف
 ةباجإ مهتعامش هباجإو فىيف ةعافشلل اومدقت ِدَنكَك هببسبف هيف اوعفش نم لكف هئاول

 عفش نمو هي انين ةعافش تحت لخاد هيف نيتبنلا ةعافش عقي نم لكف لو هل
 .ءاعفشلا عيفش هلك وهف ىلوألا قيرطب كلذك نونمؤملا هيف

 اذإو ّرضلاو عفنلاب درفتملا وه هنأو ىلاعت هلل مهديحوت نع كلذ مهجرخأ امو
 .هريخل ال ىلاعت هلل لئاس هنأل هلوسرب ىلاعت هللا لأسأ : لئاقلا لوق زاج كلذ زاج

 ىمظعلا ةعافشلا ثيدح

 ثيدح نم امهيحيحص يف ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا ىور
 لهو ةمايقلا موي سانلا ديس انأ) : لاق ِهِلك# ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ
 يعادلا مهعمسيف دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي ؟كاذ مب نوردت
 ال امو نوقيطي ال ام بركلاو معلا نم سانلا غلبيف سمشلا وندتو رصبلا مهذفنيو

 الأ مكغلب دق ام نورت الأ هيف متنأ ام نورت الأ : ضعبل سانلا ضعب لوقيف نولمتحي

 نوتأيف مدآ اوتيا :ضعبل سانلا ضعب لوقيف ؟مكبر ىلإ مكعفشي نم ىلإ نورظنت
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 هحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ رشبلا وبأ تنأ انوبأ تنأ !مدآ اي :نولوقيف مدآ

 دق ام ىرت الأ هيف نحن ام ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا كل اودجسف ةكئالملا رمأو

 هدعي بضغي نلو هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلا بضغ يبر نإ :مدآ لوقيف انغلب
 ؛حون ىلإ اوبهذا يريغ ىلإ اوبهذا ءيسفن يسفن ء.ةرجشلا نع يناهن هنإو هلثم
 ًادبع هللا كامسو ضرألا لهأ ىلإ لسرلا لوأ تنأ !حون اي :نولوقيف ًاحون نونأيف

 مويلا بضغ يبر نإ :مهل لوقيف انغلب دق ام ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا ًاروكش

 اهب توعد ةوعد يل ثناك دق هنإو هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق بضغي مل ابضغ

 يبن تنأ :نولوقيف ميهاربإ نوتأيف «ميهاربإ ىلإ اوبهذا ءيسفن يسفن ءيموق ىلع
 دق ام ىرت الأ هيف نحن ام ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشا ضرألا لهأ نم هليلخو هللا

 نلو هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ :ميهاربإ مهل لوقيف ؟انغلب
 اي :نولوقيف ىسوم نوتأيف «ىسوم ىلإ اوبهذا «يسفن يسفن هلثم هدعب بضغي
 كبر ىلإ انل عفشا سانلا ىلع هميلكتبو هتالاسرب هللا كلّضف هللا لوسر ثنأ !ىسوم

 بضغ دق يبر نإ :ىسوم مهل لوقيف ؟انغلب دق ام ىلإ ىرت الأ هيف نحن ام ىرت الأ
 رموأ مل ًاسفن تلتق ينإو هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا
 ثنأ ىسيع اي :نولوقيف ىسيع نونأيف ؛ىسيع ىلإ اوبهذا ءيسفن يسفن ءاهلتقب
 انل مفشاف هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هنم ةملكو دهمهلا يف سانلا تملكو هللا لوسر

 دق يبر نإ :ىسيع مهل لوقيف ؟انغلب دق ام ىرث الأ هيف نحن ام ىرت الأ كبر ىلإ

 ءابتذ هل ركذي ملو «هلثم هدعب بضني نلو هلثم هلبت بضغي مل ابضغ مويلا بضغ

 تنأ !دمحم اي :نولوقيف نوتأيف ءدمحم ىلإ اوبهذا يريغ ىلإ اوبهذا يسفن يسفن
 الأ كبر ىلإ انل عفشا رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغو ءايبنألا متاخ هللا لوسر

 يبرل ادجاس عقأف شرعلا تحت يتآف قلطنأف ءانغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحن ام ىرت

 يلبق دحأل حتفي مل ًائيش هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم ينمهليو يلع هللا حتفي مث

 اي :لوقأن يسأر عفرأف ءعفشت عفشا هطعت لس كسأر عفرا !دمحم اي :لوقي مث

 بابلا نم هيلع باسح ال نم كتمأ نم لخدأ !دمحم اي :لاقيف «ىتمأ ىتمأ !بر

 سفن يذلاو باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا ءاكرش مهو ةنجلا باوبأ نم نميألا
 امك وأ رجهو ةكم نيب امكل ةنجلا عيراصم نم نيعارصملا نيب ام نإ هديب دمحم

 . ؟ىرصبو ةكم نيب
 ةروس يف هلوطب هركذو ًاعطقم عضاوم يف يراخبلا هركذو ملسمل ظفل اذه

 مالّسلاو ةالّضلا مهيلع ءايبنألا نم هنود نمو مدآ لوق نم هيف ركذو ليئارسإ ينب

 . !بر اي يتمأ !بر اي يتمأ !بر اي يتمأ :لاقو ًاثالث اهركذ يسفن يسفن يسفن
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 ٍهَو يبنلاب لّسوتلا
 هريغ نود مظعألا فقوملا يف

 مهب لّسوتلا ىلع ليلد لدأ مويلا كلذ يف ءايبنألا ىلإ سانلا ءاجتلا يفو
 هنم هيلإ برقأ وه نمب لجو َّنع هللا ىلإ لّسوتي بنذم لك نأو ةرخآلاو ايندلا يف

 ةثاغتسا وأ ًالسوت وأ ًاعفشت كلذ ىمسي نأ نيب قرف الو .دحأ ه هركني مل اذهو

 رفك كلذ نإف هريغ ةدابعب ىلاعت هللا ىلإ نيكرشملا برقت باب نم كلذ سيلو
 .مهودبعي مل نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغب وأ ِةكَي يبنلاب اولّسوت اذإ نوملسملاو

 ةصاخ ةعافشب نيرئازلا
 نم هريغو (يتعافش هل تبجو يربق راز نم :ثيدح ىلع مالكلا مدقت

 .عوضومل اذه يف ثيداحألا

 هل تمزلو تتبثو تققحت يأ :«يتعافش هل ثبجو» ىنعم :ءاملعلا لاق
 .هنع زواجتي نأ ىلاعت هللا يلاؤس يأ . يتعافش

 نوصخي نيرئازلا نأ ىنعمب هصوصخب دارملا نوك لمتحي :يكبسلا لاق
 امع ةعافشب نودرفي :دارملا وأ ؛,ًاصوصخ الو ًامومع مهريغل لصحت ال ةعافشب
 . مهب ًاهيونتو ًافيرشت كلذب مهدارفإ نوكيو ءمهريغل لصحي

 «ةعافشلا مهلانت نم مومع يف مهلوخد بجي ةرايزلا ةكربب : :دارملا وأ
 .ًاملسم تومي نأ ىرشبلا ةدئافو

 .ةماعلا نم رثكأ رئازلا ٌصخت ةعافش امإ :ةرايزلا ةدئاف نأ لصاحلاو
 رشبلا ٌصاوخو ةكئالملا ذإ اهل فيرشت هيلإ ةفاضإلا (يتعافشا :هلوقو

 .هسفنب هيف لَو عفشيف ةصاخ ةبسن رئازللو ءنوعفشي
 دعبو يتايح يف يأ «ةنيدملاب ينراز نمل :رخآلا ثيدحلا يف ِةْيُي هلوقو

 ًاديهش يأ ًاعيفشو ًاديهش هل تنك هباوثو هللا هجو هترايزب ًايوان يأ ًابستحم يتافو
 عيمج ىلع لَو هتداهش ىلع ةدئاز ةيصوصخ هذهو يصاعلل ًاعيفشو عيطملل
 . ةماعلا هتعافش ىلعو ممألا

 بّيخي ال نأ قيقحف ةرجه ْهلَي ىفطصملا ربق ةرايز :يذمرتلا ميكحلا لاق
 . مهترايز ةمرح ةعافش مهل بجوي لب ؛هورئاز
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 راجئتسالاو ةّيوينلا ةرايزلا

 ححصي ال ةرايزلل راجئتسالا نأ انباحصأ ركذ :رجح نبا خيشلا ةمالعلا لاق

 دنع فوقولا سفن ىلع ةلاعجلا اذكو «عرشب ردقم الو طوبضم ريغ لمع هنأل
 الو «ةباينلا هلوبقل هدنع ءاعدلا ىلع امهفالخب «ةباينلا لبقي ال هنأل فيرشلا ربقلا

 وهو :ثلاث مسق يقبو :يكبسلا لاق . هعاونأ يف حماستي هنأل يأ هب لهجلل رثأ

 نب رمع ناك امك هيلع ةلاعجلاو ةراجإلا زاوج يف كش الو ِةِلَي هل مالسلا غالبإ

 دحاو ريغ هححصو ةرايزلل راجئتسالا روجي :ليقو «كلذ لعفي زيزعلا كبع

 وهو نيعملا بحاص يحبصألا ريغ وهو ركب يبأ نب دمحم يحبصألا هب ىتفأو

 الإو 'لاق مالسلا عالبإ ىلع كلذ لمحو يكبسلا هلقن امك ةيكلاملا بهذم

 نبا خيشلل مظنملا رهوجلا يف اذك» .ًاضرغ رجأتسملل' لصحي ال فوقولا درجمف
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 بادآنم

 ةرواجملاو ةرايزلا

 ا
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 بادآنم

 ةيوينلاةرايزلا

 بادآلاب .كسمتي نأ ةرّونملا ةئيدملا ىلإ لصوو ىلاعت هللا هقفو نمل يغبني

 ناكملا فرش رعشتسيف ةكرابملا لزانملاو ةرهاطلا باحرلا كلت ىف ةيعرشلا

 . نايعلاب تباغلا لضفلاب

 عفري الو مات ءودهو مارتحاو ةئيكسب لخدي يوبنلا دجسملا لخد اذإف
 .دشأ ٍةَكُي ئبنلا دجسم يف وهو .هنع يهنم دجسملا يف توصلا مفر نأل هتوص

 ريمأ اي :هل لاقف «هيف ًاكلام رظان «نينمؤملا ريمأ روصنملا نأ تبث دقف

 ' ءاموق بدأ ىلاعت هللا نإف «ٌيوبنلا دجسملا اذه يف كتوص عفرت ال نيئمؤملا

 حدمو ءقةيآلا ء17 : تارجحلا] 4 بلا ٍتْوَص قه محفوض اَحَهَد الا# : ىلاعت لاقف

 «ةبآلا 1" :تارجحلا] هلأ ٍلوُسَر َدنِع ْمُهَتْوَصأ َنوُصُعي نيرا ذا # : ىلاعت لاقف ًاموق
 .ةيآلا [4 : تارجحلا] « تاجيل آَيَو نم َكئوُداَي سلا نإ # : ىلاعت لاقف ًاموق َمَذو

 اذه ىمأ اي رظناف .روصنملا كلذل ناكتساف ءأيح هتمرحك ًاثيم هثمرح نإو

 000 . ىلاعت هللا امهمحر روصنملاو كلام مامإلا نم ميظعلا بدألا

 لمهأ نم نيلجرل لاق هنع هللا يضر ٍباطخلا نب رمع نأ يراخبلا يفو
 لوسر دجسم يف امكتاوصأ ناعفرت امكتعجوأل دلبلا لهأ نم امتنك ول : فئاطلا
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يور يدوهمسلل افولا ءافو يفو

 هللا يضر ةشئاع نأو .ًاتيم الو ًايح ال ِةكَو يبنلا ىلع توصلا عفر يغبني ال :لاق

 دجسملاب ةفيطملا رودلا ضعب ىف رامسملا برض وأ دتولا دتو اذإ تناك اهنع

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوذؤت ال نأ مهيلإ لسرت فيرشلا ّيوبنلا
 ةجاحلا ردق ىلع راصتقالل ًابلط .كلذ اهنع هللا ىضر ةشئاع تلعف امنإو :تلق

 وهو «بدألا نم سيل ةفيرشلا ةرضحلا كلت ىف هيلع داز ام لعف نأل كلذ ىف
 .نيرادلا يف يح هنأل هعم بدألا لامك يعاري ال نمم ىذأتي ل
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 ول لب ءاهب ديقتلا وأ ءاهمازتلا نسي ةرايزلل ةصوصخم ةغيص كانه تسيلو

 ىلع رصتقي نأ هيفكيو ءىفك بولسأ وأ ةغيص يأب كي يبنلا ىلع ملسو ىلص
 كيلع مالسلا .قيدصلا ركب ابأ اي كيلع مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا :هلوق

 دجسملا لخد اذإ رمع نبا ناك دقف .دجسملا لخد املك ءرمع صفح ابأ اي

 اي كيلع مالسلا ءركب ابأ اي كيلع مالسلا «هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لوقي

 لوسر اي كيلع مالسلا :همالس يف لاق اذإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نم هلك اذهف «نيقتملا مامإ اي هّبر ىلع قلخلا مركأ اي ىهقلخ نم هللا ةريخ اي هللا
 مامأ لاهجلا ضعب هلعفي امم سرتحي نأ يغينيو هلي يمأو وه يبأب هتافص
 ال نأو ءاهب فوطي الو اهلّبقي الو ةرجحلا ملتسي الف ءهوحنو حّسمت نم ة ةرجحلا
 هدنع سيل امب عّبشتملا نإف كلذ لعفيل ًابذاك ًاقوش وأ ًالاح وأ آدجو عّتصتي

 .روز يبوث سبالك
 ةمألا نيب دجوي الو «ديحوتلا يفاني ام لك نم باحرلا كلت هللا ظفح دقو

 كج هتاعدل ةباجتسا ءآلطاب ًاداقتعا دك هربق يف وأ «هيف دقتعي نم هللا دمحب ةملسملا
 نانيد عمتجي ال هنأ هب ربخأ امل ًاقيقحتو ء(دبعي ًانثو يربق لعجتاال ٌمهللا» :لاق نيح

 ضعب هلعفي ام نئظت الو .ةريزجلاب دبعي نأ سيأ دق ناطيشلا نأو «برعلا ةريزجب
 .هيبنتو ميلعت ىلإ جاتحي لهج نع ًارداص الإ ديحوتلا يفاني هرهاظ امم سانلا

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 نمحرلابكرشلاراذحاديع هربقرّيصن نآأاناهن دقلو

 ناثوألا مأنئوهّنضدق  يذلاربقلالعجيال نأب اعدو
 ناررج ةثالغثبهطاحأو هءاعدنيملاعلاٍبرباجأف

 نايصوةيامحوةزعيف هئاعدب هؤاجرأ تدغ ىتح

 هب رعشي ْهلَِي هنأ ًأاظحالم ةرضحلا كلت يف بّدأتي نأ ملسملل يغبنيو
 .أايح هتمرحك أتيم هتمرح نأو هفقوم ملعيو «مالسلا هيلع ٌدريو هفرعيو

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 ناتنثًالوةيحتلانيلص ٌيوبنلادجسسملاانيتأ اذإف

 نافجألا ىلع ولو فيرشلاربب قلادصقن ةرايزلل انينشنا مث
 نالعإلورسلا يف للذتم عضاخ ةفقوربقلا نودموقنف
 ناقذألا سكاون نوفقاولاف قطان يح ربقلا يف هنأكف
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 نافجرلاةرثك مئاوقلا كلت ترتعاف ةباهملا كلت مهتكلم
 نامزألا ىلع تضاغاملاطلو ااهئامب نويعلا كلت ترّجبفتو

 ناميإيذوملع يذراقوو ةبيهبمالسلاب مّلسملا ىتأو
 ناقذألا ىلع دج سي ملوالك هحيرض لوح تاوصألا عفري مل

 . ةديصقلا رخآ ىلإ

 ىلع ةظفاحملا يف دهتجي نأ ةرّونملا ةئيدملا ىلإ لصو نمل يغبنيو
 يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف تبث دقف «فرشملا ّيوبثلا دجسملاب ةالصلا
 هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» :لاق ِهْلكك يبنلا نأ هنع هلل
 اذهو .هلل لفنلاو ضرفلا معي ليضفتلا اذهو :يوونلا لاق "م ارحلا دجسملا الإ

 يور دقف نآلا ليقو نألا ديدج نم هيلإ فيضأ امو ميدقلا دجسسملا معي ليضفتلا
 ثيدحلا اذهو ء(يدجسم ناك ءاعئص ىلإ دجسملا اذه ينب ولاا :لاق هنأ هلك هنع
 ءايئدلا يف ةنجلا ةضور ىسني ال نأ ًاضيأ يغبنيو . هتوبن مالعأ نم وهف حص نإ

 : ظفل يفو ««ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام١ :ًاعوفرم حيحصلا يفف
 نكل ءاهيف ةالصلا يف دهتجي نأو (ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب املا
 دجسملا ىلإ روضحلا ىف رخأتي الو ةعفادملاو ةمحازملاب ًادحأ يذؤي الأ طرشب

 عطقيو «باقرلا ىطختيو «نيلصملا يذؤيف اهيف ةالصلل ةضورلا ىلإ هجوتي مث
 جرخت دق يتلا ةلداجملاو ةمصاخملا بّبسيو «نيركاذلا ىلع شّوشيو «فوفصلا
 «ةنسلا ىلإ لوصولل مارحلا بكترا دق اذهب وهف «حيبقلا لوقلاو ةمتاشملا ىلإ

 .ريخلا دارأ ثيح نم ٌرشلا يف عقوف

 ةرواجملاو ةرايزلا بادآل ةصالخ

 نم ءاضرإو ةيصولاو ةبوتلا ديدجتو ةراختسالا نم اهرفسب قلعتي ام :اهنم
 لهألا عيدوتو هيف ةكراشملا مدعو دازلا يف ةعسوتلاو ةقفنلا ةباطإو هؤاضرإ هجوتي
 ىلإ هنم جورخلا دنع ءيشب قدصتلاو امهبقع ءاعدلاو نيتعكرب لزنملاو ناوخإلاو

 . جحلا بادآ يف روكذم وه امم كلذ ريغ

 دشب برقتلا اهعم يونيو ةرايزلاب برقتلا يونيف ةينلا صالخإ :اهنمو
 ىلع كو هثحل مهريغو انباحصأ هلاق امك هيف ةالصلاو ّيوبنلا دجسملل لحزلا

 الإ ةجاح هلمعت ال :ثيدح نم دارملاو هرماوأ لاثتماب ًاضيأ هميظعت هيفف كلذ

 فاكتعالا ًاضيأ كلذ عم ونيلف اهيلإ عراشلا هعدي مل ةجاح دصق بانتجا يترايز

 . لَك يبنلا ىلع مالّسلاو ةالّصلا راثكإو ىلاعت هللا ركذو ميلعتلاو ملعتلاو هيف

 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم
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 ًامارغ دادزا اًوند دادزا املكو ًاقوتو ةبابصو ًاقوش مزعلاب دادزي نأ :اهنمو

 هراثآو هدهاعم نم برقلا بلطو هيلإ قوشلا ةرثك كي هبح مزال نم ذإ ءاونحو
 . هراونأ طباهمو هنكامأو

 ناجشأو راكذتواهيلإقوش هل بحملا بلق ىتلا رايذلا كلت

 نازحأو هنم ىجشوةعولو تركذاملكنينحوةنأو

 ىلع تلكوت هللا يبسح هللاب تنمآ هللا مسب :هتيب نم جرخ اذإ لوقي نأ :اهنمو
 «ينتجرخأ تنأو تجرخ كيلإ مهللا «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا

 كب ذوعأ ينإ ّمهللا «ينت ينتجرخأ امك ينيد يف املاس يندرو ينم ملسو ينملس ٌمهللا

 كراج رع ىلع لهجي وأ لهجأ وأ ملظأ وأ ملظأ وأ ٌلزأ وأ َلزأ وأ ّلضأ وأ ٌلضأ نأ

 كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ ّمهللا ؛كريغ هلإ الو كمسا كرابتو كؤانث لجو
 .ادجسملا دصاقل بحتسملا ركذلا رخا ىلإ كيلإ اذه ياشمم قحبو

 لب ؛لَك ّيبنلا ىلع ميلستلاو ةالصلا نم ريسملا يف راثكإلا :اهنمو

 نم هقيرط يف ام عبتتيو تابرقلا نم هريغو كلذ يف هغارف تاقوأ قرغتسي
 امب لخبي الو اهيف ةالصلاو ةرايزلاب اهييحي ُهلَت ئبنلل ةبوسنملا راثآلاو دجسملا
 نم ءيش عييضت دنع بضغلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هنكمي

 ةنايد سانلا ىوقأو «هبوبحمل بحملا ةريغ ةبحملا ةمالع نم ذإ ِةلك هقوقح
 .بذك ةريغ الب ةبحملا ءاعداو ةريغ مهمظعأ

 ددزيلف اهمالعأو اهابر رصبأو ةفيرشلا ةنيدملا مرح نم اند اذإ :اهنمو
 : لئاقلا رد هللو ءىنملا غولبو انهلاب رشبتسيو ًاعوشخو ًاعوضخ

 هلامج رون حال نإاميسال هلاولا قوش ديزي رايذلا برق

 هلابج سوؤردعب ىلع تدبو اقنلا حال نأب يداحلا رشب وأ

 هلاوحأنمهيفخي يذلاادبو ةوبص ينذ نم ربصلا ليع كانهف
 كلت نم اند املك امهديدرتو مالسلاو ةالّصلا ديزم يف ٍدئنيح دهتجيو

 اوأر امل سيقلا دبع دفو نأل .«برق اذإ يشملاو لّجرتلاب سأب الو «مالعألا
 كلذ نإ :دواد ناميلس وبأ لاقو ءمهيلع ركني ملو لحاورلا نع اولزن قو يبنلا
 ابأ نأ افشلا يفو لع هئبنل ًالالجإو هلل ًاعضاوت لاجرلا نم هنكمأ نمل دكأتي

 : ًادشنم ًايكاب لّجرت اهتويب نم برقو ًارئاز ةنيدملا درو امل يرهوجلا لضفلا

 ابلالوموسرلانافرعلًاداؤف انلعديملنممسرانيأراملو
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 ١١ جب سئئآ”أر ااا ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ابكرهبٌملننأهنع ناب نمل ةمارك يشمن راوكألا نعانلزلن

 وه اذه نإ ٌمهللا :ميلستلاو ةالصلا دعب لقيلف ةنيدملا مرح غلب اذإ :اهنمو

 نم هيف لعجت نأ كاعدو ِةِلَك كلوسرو كبيبح ناسل ىلع هتمرح يذلا مرحلا
 نم ينّمأو رانلا ىلع ينمرحف مارحلا كتيب مرحب وه ام يلثم ةكربلاو ريخلا

 هيف ينقفوو كدتعاط لهأو كءايلوأ هتقزر ام ينقزراو كدابع ثعبت موي كباذع
 يذ ىلع هقيرط تناك نإو «تاركنملا كرتو تاريخلا لعفو بدألا نسحل

 . ةفيلحلا يذ دجسمو هدجسمب يلصيو هب خيني ىتح سرعملا زواجتي الف ةفيلحلا

 ةعامج هيابحتساب حّرص ءهبايث فظنأ سبلو ةئيدملا لوخدل لسغلا :اهئمو

 هدفو مم همودق يف مصاع نب سيق ثيدح يفو «مهريغو ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم
 لبق لستغيلو :ءايحإلا يفو «كلذل دهشي ام يميمتلا ىواس نب رذنملا ثيدحو

 : ةيفنحلا نم يئامركلا لاقو «هبايث فظنأ سبليو بيطتيلو ةّرحلا رثب نم لوخدلا
 ضعب هلعفي ام بنتجيلو اهلوخد دعب لستغيلف ةنيدملا جراخ لستغي مل نإف
 .مارحإلا لاحب اهبشت طيخملا نع دّرجتلا نم ةلهجلا

 ةفينملا ةرجحلا ةّبق هل تءارتو ةفيرشلا ةنيدملا فراش اذإ :اهنمو

 يف لثميو هلي هبيبحل هللا اهراتخا يتلا ةعقبلا اهنأو اهليضفتو اهتمظع رضحتسيلف
 عضوم وه الإ هؤطي عضوم نم ام هنإو اهيف هدّدرت دنع ةفيرشلا همادقأ عقاوم هسفن

 أئيش كهتنا نم لمع طبحأ ىتح هل هللا ميظعتو هتنيكسو هعوشخ عم ةزيزعلا همدق

 هنإو ايندلا يف هتيؤر تاوف ىلع فسأتبو «هئوص قوف هثوص عفرب ولو هتمرح نم
 هليبس كولس مزتليو هبونذل رفغتسي مث هلعف حيبقل رطخ ىلع ةرخآلا يف كلذ نم
 . ىقتلا يوذ نم لوبقملا ةيحتب ىظحيو اقللا دنع لابقإلاب زوفيل

 بر هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام هللا مسب :دلبلا هلوخد دنع لوقي نأ :اهئمو
 اريصن اناطلس كندل نم يل لعجاو قدص جرخم ينجرخأو قدص لخدم ينلخدأ

 هبلق يف وقيلو «هتيب نم جرخ اذإ هلوقي هنأ قبس ام رخآ ىلإ .هللا يبسح هللاب تنمآ

 :مهضعب دنع أقلطم اهليضفتو عامجإلاب عاقبلا لضفأ توح اهنأو ةئيدملا فرش

 اهامسو اهِضرأ فرش هللاو اهتاصرع يف ليربج ىشم ضرأ

 جرعي الو فيرشلا دجسملاب أدبيو هاوجن يدي نيب ةقدص مدقي نأ :اهنمو
 يبأ طبهم ىتأ هنأ رضحتسيلف هدهاش اذإف «هيلإ هب ةرورض ال امم هاوس ام ىلع

 ليزنتلاو يحولا عضومو ليئاكيم مئانغلا يبأ لزنمو مالسلا هيلع ليربج حوتفلا
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 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم بسس همس حض

 نإ :مهضعب لوقل ليربج باب دصقيو ماقملاب قيلي ًاعوضخو ًاعوشخ ددزيلف
 ميظع ًارضحتسم هريمض فصيلو هبلق غرفيلف لوخدلا دارأ اذإف . لضفأ هنم لوخدلا
 نم هلعفي امك نذأتسملاك ًاريسي فقي :دواد ناميلس وبأ لاق هيلإ هجوتم وه ام

 ميظعلا هللاب ذوعأ :ًالئاق لوخدلا يف ىنميلا هلجر مدقيو ءامظعلا ىلع لخدي

 لوح الو هلل دمحلاو هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم ميدقلا هرونبو ميركلا ههجوبو

 هبحصو هلآ ىلعو كلوسرو كدبع دمحم انديس ىلع لص ّمهللا هللاب الإ ةوق الو

 ينقفوو كتمحر باوبأ يل حتفاو يبونذ يل رفغا ّمهللا «ًاريثك ًاميلست ملسو

 اهيأ كيلع مالسلا ,بدألا نسحب يلع نمو ينع كيضري ام ىلع ينعأو ينددسو
 املك هكرتي الو «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا

 .كلضف باوبأ يل حتفاو : جورخلا دنع لوقي هنأ الإ جرخ وأ دجسملا لخد

 هجوتي مث هنامز لق نإو فاكتعالا ونيلف دجسملا يف راص اذإ هنأ : *؛اهثمو

 ةنيز نم ءيش ىلإ رظنلاب لوغشم ريغ هفرط ًاضاغ ًامشاخ ةفيرشلا ةضورلل

 مث ءراقتفالاو عوضخلاو راسكنالاو ةيشخلاو راقولاو ةبيهلا حم هريغو دجسملا

 يفف الإو ربنملا نمو هنم برق اميفف الإو ايلاخ ناك نإ يوبنلا ىلصملا يف فقي
 4نرفكلا امأكي لث# :اهيف أرقي نيتفيفخ نيتعكر ةيحتلا يلصيف كلذ ريغ

 تلصحو اهالص اهتوف فاخ وأ ةبوتكم ثميقأ نإف ءصالخإلاو ١[ :نورفاكلا]

 نم هل بهي نأو لوبقلاو قيفوتلاو اضرلا لأسيو ركشيو هللا دمحي مث ةيحتلا
 قيوشتلا يفو «ةيفنحلا دنع ىلاعت هلل ًاركش دجسيو لاؤسلا ةياهن نيرادلا ثتامهم
 ةرايزلا نم دصق ام هل متي نأ يف لهتبيو مهتقفاوم يربطلا بحملا نب لامجلل
 ناك نإف فيرشلا هجولا ةلابق هرورم نكي مل اذإ ةيحتلا ميدقت لحمو ةّيوبنلا

 ةرايزلا ميدقت يف ةيكلاملا ضعب صّخرو .مهضعب لاق امك ًالوأ ةرايزلا تبحتسا
 هنع هللا يضر رباج ثيدح لوألا ليلدو عساو كلذ لك :لاقو ةالصلا ىلع
 دجسملا تلخدأ» :لاقف هيلع ملسأ هلي هللا لوسر تئجف رفس نم تمدق :لاق
 ملسف تئا مث هيف لصف دجسملا لخداف بهذاف) :لاق ءال :تلق (؟هيف تيلصف
 ىتأت نأ لبق دجسملا ةيحتب لكي ئبنلا دجسم يف ئدتبتو :يمخللا لاقو .(يلع
 ىلع مالّسلاو هللا مسب :لخد اذإ لوقي :بيبح نبا لاقو «كلام لوق اذه ربقلا
 نم هلوخد ناك ولو عكري مث هعضوم نم مالسلاب ئدتبي هنأ ديري ٌهْلَك هللا لوسر

 هيف يلصي عضوم ىلإ داع مث ملسف فقوف هيلع هرورمو ربقلا ةيحانب يذلا بابلا

 لخادل بحتسملا مالسلاب ًالَوأ نايتإلا بيبح نبا دارمو . .ها ًاقيض نكي مل

 . (ِةللَك يبنلا ىلع ملسيف دجسملا مكدحأ لخد اذإ) : ثيدحل دجسملا
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 #1 سس ةرراجملاو ةرايؤلا بادآ نم

 ةياعر يف هللاب ًائيعتسم فيرشلا حيرضلا ىلإ كلذ دعب هجوتي نأ :اهنمو
 فرطلا ضاغ راسكناو ةلذو راقوو عوضخب فقيف فينملا فقوملا اذهب بدألا

 نم ينامركلا لاق اميف ةالصلا يف امك هلامش ىلع هنيمي ًاعضاو حراوجلا فوفكم
 فقومو «ساحن نم كابش نآلا ثدح دقو فيرشلا هجولل ًالبقتسم ةيفنحلا
 ذإ ةنسلا وهو ةروصقملا كلت لخاد هدعبو دجسملا يف رجحلا لاخدإ لبق فلسلا
 نبا لاقو .فيرشلا ريقلا سأر نم عرذأ ةعبرأ وحن ىلع فوقولا لوقنملا

 نم فيرشلا ربقلا دصقاو :ةحضاولا يف بيبح نبا لاقو .ةثالث :مالسلا دبع

 نأ يغبئيف قبس ام وحنب فقوملا نايب دعب ءايحإلا يفو .هنم نداو ةلبقلا هاجو
 الإ هربق نم برقت الو ًايح هروزت تنك امك ًاتيم هروزتو انفصو امك هيدي نيب فقي

 لفسأ ىلإ رئازلا رظنيلو «ىهتنا ايح ناك ول ميركلا هصخش نم برقت تنك امك
 هنإف ةئيزلا نم كانه امم ءىشب رظنلا لاغثشا نم رذحلاو ةرجحلا نم هلبقتسي ام

 هتروص لثمف :لاق هل كترايزو كمايقو كروضحب ملاع ءايحإلا يف لاق امك هَ

 كبلق يف هتبتر ميظع رضحأو كئازإب دحللا يف ًاعوضوم كلايخ يف ةميركلا
 .ءافخإ الو توص عفر ريغ نم ًادصتقم ملس مث . ىهتنا

 ىلع هدمحيو ىلاعت هللا وعديو هدنع فقيو فيرشلا ربنملا يتأي نأ :اهنمو

 نب ديزي نعف ءعمجأ رشلا نم هب ذيعتسيو عمجأ ريخلا نم هلأسيو هل رّسي ام
 دجسملا لخد اذإ ٍةَِي هللا لوسر باحصأ نم الاجر تيأر :طيسق نب هللا دبع

 نولبقتسي مث هديب اهكسمي 6 هللا لوسر ناك يتلا ءاعلصلا ربنملا ةنامرب نوذخأب

 نم اهريغو نيرجاهملا ةناوطسأ دنع وعديو يلصيو ءنوعديو نولصيو ةلبقلا
 .ةفرشملا ةضورلاب ءاعدلاو ةالصلا نم رثكيو لضفلا تاذ نيطاسألا

 زوجي ال :يوونلا لاق ءهب فاوطلاو هليبقتو ربقلا رادج بنتجي نأ :اهنمو

 هركيو :لاق ءهريغو يميلحلا هلاق هب رهظلاو نطبلا قاصلإ هركيو هب فاطي نأ
 هتايح ىف رضح ول هئم دعبي امك هنم دعبي نأ بدألا لب .هليبقتو ديلاب هحسم

 نأ هلابب رطخ نمو «هيلع اوقبطأو ءاملعلا هلاق يذلا وهو باوصلا وه اذه
 يه امنإ ةكربلا نأل هتلفغو هتلاهج نم وهف ةكربلا يف غلبأ هوحنو ديلاب حسملا
 . ىهتنا .ءاملعلا لاوقأو عرشلا قفاو اميف

 نعو .ها دوهيلاو ىراصنلا ةداع اهليبقتو دهاشملا سم ءايحإلا يفو
 الجر ىأر هنأ كلام نب سنأ نعو «ًاعرش ركنت يتلا عدبلا نم كلذ نأ ينارفعزلا

 للك هللا لوسر دهع ىلع اذه فرعن انك ام :لاقو هاهنف ٍكَي ّيبنلا ربق ىلع هدي عضو
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 باتك ىفو «هديب هسمي الو رادجلاب هنطب قصلي ال : ةيفنحلا نم يجورسلا لاقو
 الو هسمي الو هب قصلي ال :ربقلاب فقو نميف ءافشلا يف امك يدنهلا ديعس نب دمحأ
 لك ئبنلا ربق طئاحب حسمتلا بحتسي الو ةلبانحلل ينغملا يفو .ًاليوط هدنع فقي
 هل ّيبنلا ربق لبنح نبا ينعي هللا دبع يبأل تلق :مرثألا ركب وبأ لاقو «هلبقي الو
 امأ :لاق ءهقارتحا لبق يأ ربنملاف :هل تلق ءاذه فرعأ ام :لاق ؟هب حّسمتيو سملي

 يضر رمع نبا نع بئذ يبأ نع كيدف يبأ نع هنووري ءيش هيف ءاج دق معنف ربنملا
 نع ىوريو «ةنامرلا يف بيسملا نب ديعس نع هنووريو ربنملا حسم هنأ امهنع هللا
 ربنملا ىلإ ءاج قارعلا ىلإ جورخللا دارأ ثيح هنأ كلام مامإلا خيش ديعس نب ىيحي
 رادجب مهنوطب نوقصلي مهنأ هللا دبع يبأل ثلق . كلذ نسحتسا هتيأرف اعدو هحسمف
 ةيحان نوموقيو هنوسمي ال ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ تيأر هل تلقو ربقلا
 نبا هلقن كلذ لعفي رمع نبا ناك اذكهو معن :هللا دبع وبأ لاقف ءنوملسيو
 هنأ رمع نبا نع هتفحت يف ركاسع نبالو «ةيميت نبا هخيش فيلأت نع يداهلا دبع

 ٌيوبنلا ربقلا ثحبم يفو ءقبس امل دييقت هيفو دك يبنلا ربق سم رثكي نأ هركي ناك
 . ةلأسملا هذهل ليصفت ةدايز ةرّونملا ةئيدملا نع انباتك يف

 هل ملع ال نم نظيو «عدبلا نم وهف ميلستلا دنع ربقلل ءانحنالا بائتجا :اهنمو
 سيلو :ةعامج نبا زعلا لاق «ربقلل ضرألا ليبقت هنم حبقأو ميظعتلا راعش نم هنأ

 رعشلاب هل دهشتساو هحبقب هملع عم هنيسحتب ىتفأ نمم لب هبكتراف هلهج نمم يبجع
 هثهبجب دوجسلا دازو هلعف ةاضقلا ضعب تدهاش :تلق يدوهمسلا مامإلا لاق

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هوعبتف ماوعلا ةرضحب

 يلصي الو اهريغ يف الو ةالصلا يف سدقملا ربقلا ربدتسي ال نأ :اهنمو
 كرهظ ءارو للي هترجح لعجت الف ةالص تدرأ اذإو :مالسلا دبع نبا لاق هيلإ

 هعناص تنك امف هتايح يف هلثم هتافو دعب ديكو هعم بدألاو :لاق . كيدب نيب الو

 اميف ضوخلا كرتو هيدي نيب قارطإلاو مارتحالا نم هتافو دعب هعنصاف هتايحح يف
 .ها كئاقب نم ريخ كفارصناف تيبأ نإف هسلجم يف هيف ضوخت نأ يغبني ال

 ًاكربت ءايبنألا روبق ىلإ ةالصلا ميرحتب مزجلا بجي :يعرذألا لاقو
 : يعرذألا لاق مارح هلك هللا لوسر ربق ىلإ ةالصلا نأ ةمئتلا يفو ًاماظعإو
 لوق بجعو ءانركذ امك ماع وه لب ميركلا هربقب اذه ٌصتخي ال نأ يغبنيو

 هركتو هِي هللا لوسر ربق سأر ىلإ ًاهجوتم ةالصلا مرحت :قيقحتلا يف يوونلا
 .ها هريغ ىلإ
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 ءاقلإو دجسملاب يناحيصلا لكأب برقتلا نم ةلهجلا هلعفي ام بنتجيو
 . هيف ىونلا

 فقي ىتح دجسملا جراخ نم ولو فيرشلا ربقلاب رمي ال نأ :اهنمو
 يبأل لوقي كو ئبنلا ىأر هنأ هثدحف هانأ الجر نأ مزاح وبأ ثدح ملسيو
 ذنم مزاح وبأ كلذ عدي ملف . يلع ملست افقت : فقت ال ًاضرعم يب ٌراملا تنأ : مزاح

 يبنلا ربقب ةب املا نع أكلام ينعي لئسو دشر نبال نايبلا عماج يفو ءايؤرلا هتغلب
 رثكأ دقو هب رم املك هيلع كلذ ىرأ معن :لاق ؟رم املك ملسي نأ ىرتأ هك
 لعجت ال ّمهللا» :ثيدح ركذو «كلذ ىرأ الف هب ّرمي مل اذإ امأف كلذ نم سانلا

 ربق يتأي بيرغلا نع لئسو .كلذ نم ةعس يف وهف هيلع رمي مل اذإف (أنثو يربق
 نبا لاق . جورخلا دارأ اذإ نكلو رمألا نم اذه ام :لاقف موي لك ِةِلي ئبنلا
 عادولل الإ ملسيل رمي نأ هيلع سيلو ّرم ام ىثم ملسي نأ همزلي هنأ هانعم :دشر

 لاقو .موي لك نايتإلاو هيلع مالّسلاو هب رورملا رثكي نأ هركيو جورخلا دنع
 ةنيدملا لهأ نم هنم جرخو دجسملا لخد نم مزلي سيلو :طوسبملا يف كلام

 جرخ وأ رفس نم مدق نمل سأب ال :هيف لاقو .ءابرغلل كلذ امنإو ربقلاب فوقولا
 يضر رمعو ركب يبألو وعديو هيلع يلصيف ِهكل يبنلا ربق ىلع فقي نأ رفس ىلإ
 هنوديري الو رفس نم نومدقي ال ةنيدملا لهأ نم ًاسان نإف :هل ليقف ءامهنع هللا
 اذه ينغلبي مل :لاقف مايألا وأ ةعمجلا يف وأ رثكأ وأ ةرم مويلا يف كلذ نولعفيو

 حلصأ ام الإ ةمألا هذه رخآ حلصي ال عساو هكرتو اندلبب هقفلا لهأ نم دحأ نع
 الإ هركيو كلذ نولعفي اوناك مهنأ اهردصو ةمألا هذه لوأ نع يتغلب ملو اهلوأ

 .هدارأ وأ رفس نم ءاج نمل
 كلذل اودصق ءابرغلا نأل ءابرغلاو ةنيدملا لهأ نيب قرفف :يجابلا لاق

 يكبسلا لاق «ميلستلاو ربقلا لجأ نم اهودصقي مل اهل نوميقم ةنيدملا لهأو
 عئارذلا دس يف هتداع ىلع هنكلو ةبرق ةرايزلا نأ كلام بهذم نم صخلملاو

 نولوقي ةثالثلا بهاذملاو ءروذحم ىلإ يضفي دق يذلا راثكإلا اهنم هركي

 روبقلا ةرايز يفو «ريخ ريخلا نم راثكإلا نأل اهنم راثكإلا بابحتساو اهبابحتساب
 لهأ روبق دنع فوقولا رثكي نأو ةرايزلا نم راثكإلا بحتسي يوونلا راكذأ نم

 جرخأ تنك :ىلاعت هللا همحر ليقع نب دمحم نب هللا دبع لاقو «لضفلاو ريخلا

 نبالو .هيلع ملسأف لَك يبنلاب أدبأف دجسملا يتآ ىتح ليللا رخآ نم ةليل لك
 نب دمحم هل لاقي ةنيدملا لهأ نم ًالجر تيأر :دمحم نب زيزعلا دبع نع ةلابز

 دنع موقيف ةعيبر عم سولج نحنو ةعمجلا موي نم رصعلا ىلص اذإ يتأي ناسيك
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 اذه عنصي ام ىلإ اورظنا :ةعيبر ءاسلج لوقيف يسمي ىتح وعديو ملسيف ربقلا
 . ىون ام ءرملل امنإف هوعد :لوقيف

 مايصلا نم نكمأ ام مانتغاو ِةِلَك هيلع مالّسلاو ةالّصلا نم راثكإلا :اهنمو
 نم راثكإلاو ةعامجلا يف ّيوبنلا دجسملاب سمخلا تاولصلا ىلع صرحلاو
 فصلا نوكي نأ الإ هنم ةلضافلا نكامألاو لوآلا دجسملا يرحت عم هيف ةلفانلا
 ةين ددج هلخد املكو ةحجار ةحلصمل الإ دجسملا ةمزالم منتغيلو هجراخ لوألا
 .هب ميظعلا نآرقلا متخ ىلعو اهييحي ةليل ولو هيف تيبملا ىلع صرحيلو فاكتعا
 دجاسملا ىتأ نمل نوبحي اوناك لاق دلخم يبأ نع روصنم نب ديعس جرخأو
 ةرجحلا ىلإ رظنلا ميديو :دجملا لاق . جرخي نأ لبق نآرقلا اهيف متخي نأ ةثالثلا
 اهتّبق ىلإ رظنلا مادأ دجسملا جراخ ناك اذإف ةبعكلا ىلع ًاسايق ةدابع هنإف ةفيرشلا
 .روضحلاو ةباهملا عم

 4 ئيبنلا ىلع مالسلا دعب عيقبلا ىلإ موي لك جورخلا بحتسي هنأ : :اهنمو
 موق راد مكيلع مالسلا : هيلإ ىهتنا اذإ لوقيف ٠ يوونلا هلاق ةعمجلا موي ًاصوصخ

 نيرخأتسملاو مكنم نيمدقتسملا هللا محري نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم
 انل رفغاو مهدعب اًنتفت الو مهرجأ انمرحت ال ّمهللا «دقرغلا عيقب لهأل رفغا َمهللا
 .هب أدبي نمل يوونلا ضرعتي ملو هب ةرهاظلا روبقلا نم هيف ام روزي مث مهلو
 هنع هللا يضر نافع نب نامثع انديس ميدقتلاب ىلوألا :نوحرف نبا ناهربلا لاقو

 , هلك هللا لوسر نبا ميهاربإب ةءادبلا مهضعب راتخاو . .كانه نم لضفأ هنأل

 مالسلا هيلع ليربج ددرتو اهتلالج ةنيدملاب هتماقإ ةدم هبلقب ظحالي نأ :اهنمو
 هللا همحر كلام لعف امك .ىشملا ىلع ردق امهم ةباد اهب بكري الو ءاهيف يحولاب
 :ةباد رفاحب كب هللا لوسر اهيف ةبرت أطأ نأ ىلاعت هللا نم يحئسأ :لاقو .ىلاعت
 ةدم هسفن ٌمزيو هيف كي هللا لوسر ىشم ّلحم يف ةبادلا رفاح عقي نأ ىشخأ :يورو
 نوصي :ىلاعت هللا لاق هتوص ٌضغيو هحانج ضفخيو ميظعتلاو ةيشخلا مامزب هتماقإ
 نأ تيلآ :هنع هللا يضر ركب وبأ لاق تلزن املو ةيآلا [* : تارجحلا] © َمُهَتْوْسَ
 .ًايح هتمرحك تيم دلي هتمرحو «رارسلا يخأك الإ ْهِكَي هللا لوسر ملكأ ال

 ءمادخلاو فارشألاو ءاحلصلاو ءاملعلا اميس ةئيدملا ناكس ةبحم :اهنمو

 ال نم ىلإ مهبتارم بسح ىلع اهصاوخو اهماوع ىلإ اًرج ملهو :دجملا لاق
 لصخي ملو راجعلاب ىصوأ قي هنأل ةيزم هب مظعأف ءًاراج هنوك ىوس ةيزم هل ىقبي

 كرتو عادتبالاب مهماوع يمر نم جتحم هب جتحا ام لكو :لاق ءراج نود ًاراج

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 1 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 راجلا مكح نع جرخي ال هنإف هماركإ كرتي ال صخش يف تبث اذإ هنإف عابتالا

 هل متخي نأ ىجري لب راد فيك رادلا يف هتنكاسم فرش هنع لازي الو راج نإو

 . ىنعملا برق يروصلا برقلا ةكربب حنميو ىنسحلاب

 بيبح بيبحلا لجأ نم بلقلا ىلإ مكلك ةبيط فانكأ ينكاس ايف
 :بذهملا حرش يف لاق .هنكمأ امب اهيف قدصتي نأ ّبحتسيو :اولاق

 . «ينيب لهأ يف هللا مكركذأ) :ملسم ثيدحل ديزمب لكَ هبراقآ صخيو

 ىلصملاب نيتعكرب فيرشلا دجسملا عدويلف عوجرلا راتخا اذإ :اهنمو
 كلأسأ ينإ ّمهللا :مالّسلاو ةالّصلاو دمحلا دعب لوقي مث هنم برق ام وأ ّيوبنلا
 امم كلذ ريغ ىلإ .ىضرتو بحت ام لمعلا نمو ىوقتلاو ربلا اذه انرفس يف

 اذهب دهعلا رخآ هلعجت ال ٌمهللا :لوقي مث بحأ امب وعديو ؛رفاسملل بحتسي
 ملسيو فيرشلا ربقلا يتأيو مالّسلاو ةالّضلاو دمحلاب متخيو «فيرشلا لحملا
 انراثآ عطقي ال نأ هللا لأست نأ هللا لوسر اي كلأسن : لوقيو ًالوأ مدقت امب وعديو

 ىلع ركشلا انقزريو انل بهو اميف انل كرابي نأو نيملاس انديعي نأو كترايز نم

 يل رّسيو ةفيرشلا هترضحو ِةيَو كلوسر مرحب دهعلا رخآ هلعجت ال ّمهللا «كلذ

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا ينقزراو ةلهس ًاليبس نيمرحلا ىلإ دوعلا

 «نيتعكرب دجسملا عيدوت ىلع و يبنلا عادو ميدقتب ينامركلا خّرصو
 هعدو الإ الزنم لزني ال ناك : ثيدح كلذ يف لصألاو روهشملا وه لوألاو

 نوكيو هفلخ ىلإ يشمي الو ههجو ءاقلت كلذ بقع رئازلا فرصني مث ؛«نيتعكرب
 قباوس نيبحملا نم رهظي كانهو تاكربلا نم هتوفي امو قارفلا ىلع انزحتم أملأتم
 قاوشألا مئاد كلذ عم نوكيو .تارفزلا قحاول مهنطاوب نم دعصتيو «تاربعلا

 :لئاقلا رد هللو رايذلا كلتل دوعلاب بلقلا قلعتم رازملا كلذل

 بيرقاهترايزنميدهعو ىليل يح ةرايز ىلإ نحأ
 بيهللا دادزاف قوشلا بيهل يفطي رادلا برق نظأ ثنكو

 وحنو هنم ةلومعملا ركألا نم الو مرحلا بارت نم ًائيش بحصتسي الو
 نأ ريغ نم هناوخإو هلهأ ىلع رورسلا اهب لخدي ةيده بحصتسي لب كلذ

 .ةكرابملا اهرابآ هايمو ةفيرشلا ةنيدملا رامث اميس اهفلكتي

 ىوقتلا ةمزالم ٍدئنيح يونيو هجورخ عم ءيشب قدصتي نأ :اهنمو
 نم رذحلا لك رذحيلو داعملا موي يف ِْكَي هلوسرو ىلاعت هللا ءاقلل دادعتسالاو

 هيلع دهاع امب ءافولا ىلع ظفاحيو ضرملا نم ٌدشأ ةسكنلا نإف بونذلا ةفراقم
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 ُهْيَع َدَهْنعاَمِي َق هوَ ْنَمَو قِسْفَت لع تكس اَمّنإَو تكن نمَد# اميثأ ًاناوخ نوكي الو ىلاعت هللا

 1٠١[. :حتفلا] #«اًميِظَع احل ِهَيَؤُمَسَف هَّسَأ

 رعشلاو ةّيوبنلا ةرايزلا
 بابلا اذه ىف تدرو ةلمعتسم ظافلأ

 مهضعب دنع سيللا اهيبسب لصح قي يبنلا حدم يف ظافلأ تدرو دقو

 . لص يبنلا ىوس ذالم انل سيل :مهلوقك كلذو اهيلئاق ىلع رفكلاب مكحف

 ..وه الإ ءاجر الو

 .هب ريجتسم انأو

 . بئاصملا يف عزفي هيلإو
 .لأسأ نمف تفقوت نإو

 هيلإو ءرشيلا نم يأ ءاجر الو ٠ «قلخلا نم يأ ذالم انل سيل مهدوصقمو

 ىلإ هجوتلاب وه موقيلو هالوم دنع هتماركل قلخلا رئاس نم يأ بئاصملا يف عزفي
 . هللا دابع نم يأ لأسأ نمف تفقوت نإو هنم بلطلاو هللا

 اهيلإ وعدن الو ظافلألا هذه لثم لمعتسن ال انلّسوتو انئاعد يف اننأ عمو

 رهاظلاب ًاكسمتو اهيف فلتخملا ظافلألا نع ًاداعتباو ماهيولل ًاعفد اهيلع ٌثتحن الو

 سيل عرست رفكلاب اهيلئاق ىلع مكحلا نأ ىرن اننأ الإ هيف فالخ ال يذلا
 نأ رابتعالا ىف ذخأن نأ نم دب ال هنأل كلذو هيف ةمكح ال فرصتو دومحمب
 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيدحوملا نم مه اهيلئاق
 يبن دمحمبو بر هللاب نوئمؤيو نيذدلا ناكرأ عيمجب نوقدصيو ةالصلا نوميقيو
 سنأ نعف ءمالسإلا ةمرحو نيّدلا لهأ ةّمذ مهل تراص كلذبو ًانيد مالسإلابو
 : كَم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 ةَمذ هل يذلا ملسملا كلذف انتحيبذ لكأو انتلبق لبقتساو ملسأو انتالص ىلص نما

 . (هتّمذ يف هللا اورفخت الف هلوسرو هللا

 .يراخبلا هاور
 ءيش دانسإ نينمؤملا مالك يف اندجو اذإ ائنأ انيلع بجاولا نإف انه نمو

 ىلإ ليبس الو يلقعلا زاجملا ىلع هلمح بجي هنإف ىلاعتو هناحبس هللا ريغل

 نم دانسإلا كلذ رودصف ةنسلاو باتكلا يف لمعتسم يلقعلا زاجملا ذإ مهريفكت

 وه هللا نأ داقتعا وه حيحصلا داقتعالا نأل ًايزاجم ًادانسإ هلعج يف فاك دحوم
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 وه داقتعالا اذهف «تيمل الو يحل ال هاوس دحأل ريثأت ال مهلاعفأو دابعلل قلاخلا

 نيملسملا يف سيلو كارشإلا يف عقي هنإف اذه ريغ دقتعا نم فالخب ديحوتلا
 ءاج امو «ةتامإ وأ ءايحإ وأ قزر وأ كرت وأ لعف هللا عم دحأل دقتعي نم ًاقالطإ

 ةليسولا كلتب هللا ىلإ عافشتسالا وه اهباحصأ دوصقم نإف ةمهوملا ظافلألا نم
 نميف دقتعي دحاو لجر نيملسملا نم سيلو ىلاعتو هناحبس هللا وه دوصقملاف

 بيرق نم ىلاعت هللا ىلإ تافتلا نود كرتلاو لعفلا ىلع رداق هنأ هلأسي وأ هبلطي
 كرشب ًاملسم يمرن نأ هللاب ذوعنو هللاب كرشلا ىلإ ىندأ وه تافتلا عم وأ ديعب وأ

 .'”داهتجا وأ نايسن وأ لهج وأ أطخ لجأ نم رفك وأ

 ةرفغملا بلطي ريبعتلا يف نوئطخي ءالؤه نم ريثك ناك نإ :لوقن نحنو
 ب ال هنإف ةرشابم لي هللا لوسر نم كلذ مهلاؤسو حاجنلاو ءافشلاو ةنجلاو
 اي :لوقي هنأكف ةليسولا كلتب هللا ىلإ عافشتسالا وه دوصقملا نأل ءديحوتلا

 ءاضق يف هيلإ كب لّسوتأ انأو ءينمحري نأو يل رفغي نأ هللا لأسا !هللا لوسر

 . يتبغر قيقحتو يتبرك جيرفتو يتجاح

 هنم نوبلطيو نوثيغتسيو لات هب نونيعتسي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك دقو
 .هانركذ امك ءزجعلاو نيذلاو ءالبلاو ضرملاو رقفلا نم هيلإ مهلاح نوكشيو ةعافشلا

 هللا نذإب وه املإو «هتوقب وأ هتاذب ًالالقتسا هسفنب كلذ لمفي ال لكي هنأ مولعمو
 اهب لخدي يتلا هتمارك هلو ءهبر دنع ههاجو هماقم هل رومأم ديع وهو هتردقو هرمأو

 .هتماركو هلضف نودقنعيو هتلاسرب نوقدصيو هب نونمؤي نمم رشبلا ةماع هللا ىلع
 . فالح الب كرشأ دقف اذه فالخ دقتعا نم نأ دقتعن نحنو
 يحولا قيرطب هل رهظ اذإ اذه ىلع هّبني نايحألا ضعب يف لَو هارت كلذلو

 دلو ديس هنأ ربخي فقوم يفف داقتعالا صقان عماسلا وأ لئاسلا نأ لاحلا وأ

 هب نوثيغتسي فقوم يفو ؛هللا وه ديسلا نأ ىلع مههّبني رخآ فقوم يفو ءمدآ
 ثاغتسي الو هللاب ثاغتسي امنإ :مهل لوقي فقوم يفو «هب اولّسوتي نأ مهملعيو
 نيب مهريخيو لب «مهبلط ىلإ مهبيجيف هب نوثيغتسيو هنولأسي فقوم يفو «يب
 رّيخ امك ًاعيرس ءالبلا فشك وأ ةنجلا ةنامض عم ءالبلا ىلع ربصلا «نيرمأ
 فقوم يفو «هنيع تبهذ يذلا ةداتق رّيخو « عرصت يتلا ةأرملا رّيخو ىمعألا

 :لوقي فقوم ىفو ,اهللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ) :مهل لوقي

 :ناونعب ًاصاخ ًاثحبم اهل اندقع دقو «تابسانملا دّدعتل اذه انباتك ىف ةقيقحلا هذه داريإ رّركت )١(

 .مهفلا ءوسو لاكشإلا نم ريثك يلجني هبو «يلقعلا زاجملا»
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 . هللا الإ تاريخلاب ينأي ال» :لوقي فقوم يفو . . .«ةبرك نمؤم نع جّرف نم)ا
 لعفي ال دبعلاف ءرهطأو ةديقع ىفصأ هللا دمحب انتديقع نأ كل رهظي اذهبو

 عنميو يطعي امنإ لك قلخلا لضفأ ىتح هتجرد وأ هتبتر تناك امهم هسفنب ًائيش

 . ىلاعتو هناحبس هللاب نيعيو بيجيو عفنيو رضيو
 هنأش ّلج ىلوملا ىلإ هجوتي امنإف بلط وأ نيعتسا وأ هب ثيغتسا اذإف

 . عفشيو باجيف عفشيو لأسيو وعديو بلطيف «ىلاعتو هئاحبس

 مكلاح اوكشت الو ينولأست الو ًائيش ينم اوبلطت ال :مهل لوقي ناك امو

 ىلإ جاتحي ال بيجم بيرق وهو حوتفم هبابف هولأساو هللا ىلإ اوهجوت لب ّيلإ
 .باوب الو باجح هقلخ نيبو هنيب سيلو «دحأ

 ؟ذ 5

 باهولا ديع ني دمحم خيشلا فقوم

 لالض وأ كرش اهنأ اومعر يتلا ظافلآلا هذه نم

 بابلا اذه يف ميكح يأرو ميظع فقوم باهولا دبع نب دمحم خيشللو

 يعدي نم معز يتلاو ةئسلألا ىلع ة ةرهثشملا ظافلألا ضعبل ةبسنلاب ًاصوصخو

 ديحوتلا مامإ وه اهو كرشم اهلئاق نأو «كرش هنأ هيلع ةريغلاو ديحوتلا ةيامح
 هتوعد ترشتلا اهببسب يتلا ةديشرلا هتمكحب ةديدسلا هتملك لوقي نيدحوملا سأرو

 ىف هللا همحر هلوق ىلإ عمتسأو ءماعلاو صاخللا دنع هتقيرط ترهتشاو مانألا نيب

 : ةعمجملا لهأ عوطم ميحس نب هللا دبع ىلإ هللا همحر هتلاسر نمض هتديقع

 يهو ءرهاظلا ناتهبلا نم وهام ؛ اهنم اهب عّنش يتلا لئاسملاف اذه نيبت اذإ

 ةئس ةئامتس نم سائلا نإ :لوقأ ينإ :هلوقو ؛بهاذملا بتك لطبم ينإ :هلوق
 :ديلقتلا نع جراخ ينإ :هلوقو ءداهتجالا يعّْدأ ينإ :هلوقو «ءيش ىلع اوسيل
 لّسوت نم رفكأ ينإ :هلوقو «ةمقن ءاملعلا فالتخا نإ :لوقأ ينإ :هلوقو

 ينإ :هلوقو «قلخلا مركأ اي :هلوقل يريصوبلا رفكأ ينإ :هلوقو «نيحلاصلاب
 لوسرلا ةرجح مده ىلع ردقأ ول :لوقأ ينإ :هلوقو «نيحلاصلاب لّسوت نم رّفكأ
 «بشخ نم ًابازيم اهل تلعجو اهبازيم تذخأل ةبعكلا ىلع ردقأ ولو ءاهتمدهل
 نيدلاولا ربق ةرايز ركنأ ينإ :هلوقو ِلِكَج ئبنلا ربق ةرايز ركنأ ينإ :هلوقو

 اهيف يباوج «ةلأسم ةرشع اتنثا هذهف ؛هللا ريغب فلحي نم رفكأ ينإو ,مهريغو
 ئبنلا تهب نم هلبق نكلو 5 : رونلا] 4 ٌةيِظَع وت اذه َكَتَحبْما» :لوقأ نأ
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 1 بسس. ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 «ٌرِهيوُلف ٌتَِهَبسَسا# نيحلاصلا ٌبسيو ءميرم نبا ىسيع ٌبسي هنأ كي ًادمحم
 ١١8[. :ةرقبلا]

 هتافلوم ةعومجم نمض خيشلا لئاسر نم ةرشع ةيداحلا ةلاسرلا يف اذك
 .١5ص سماخلا مسقلا

 نب دمحم خيشلا عوبسأ يف ةيمالسإلا دوعس نب دمحم ةعماج اهترشن دقو

 . باهولا دبع

 ةصالخلا

 هللا ريخل داجيإلاو قلخلا دقتعا اذإ الإ ثيهتسملا رفكي ال هنأ لصاحلاو

 ريخل داجيإلا دقتعا نإ هنإف اهل ىنعم ال تاومألاو ءايحألا نيب ةقرفتلاو «ىلاعت
 باستكالاو ببستلا دقتعا نإو «لاعفألا قلخ يف ةلزتعملل فالخ ىلع رفك هللا
 .رفكي مل

 نوببستم مهنأ وه تاومألا يف سانلا دقتعي ام ةياغ نأ ملعت تنأو
 مهيف دقتعي نأ لقعي ال ذإ هلإلاك نودجوم نرقلاخ مهنأ ال ءايحألاك نوبستكمو

 اذإف «ببستلاو بسكلا الإ ءايحألا يف نودقتعي ال مهو ءايحألا نم رثكأ سانلا
 هدقتعي ام ةياغ وه اذه نأل باستكالاو ببستلا داقتعا يف نكيلف طلغ كانه ناك
 .ًاكرش الو ًارفك سيل كلذ يف طلغلاو ًائمؤم نكي مل الإو قولخملا يف نمؤملا

 امم رثكأ تيملا يف دقتعي نأ لقعي ال هنأ كعماسم ىلع رركن لازن الو

 ىلع تيملل اهتبثيو «ببستلا ليبس ىلع يحلل لاعفألا تبثيف يحلا يف دقتعي
 . لقعي ال امم اذه نأ كش ال هنإف يقيقحلا داجيإلاو يتاذلا ريثأتلا ليبس

 بلطي نمك نوكي نأ  لزنت لك دعب  تيملاب ثيغتسملا اذه رمأ ةياغف
 ؟كرش كلذ نإ :لوقي نأ عيطتسي نمو «دعيتم هنأ ملاع ريغ دعقملا نم نوعلا

 نإف انل ءاعدلاب ىحلاك هبستكي نأ هناكمإ ىفو تيملل رودقم ببستلا نأ ىلع

 ْ ١ . مهبراقأل وعدت حاورألا
 تاومألا نم مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ :لاق هنأ لَك يبنلا نع ءاجو

 ام ىلإ مهيدهت ىتح مهتمت ال مهللا :اولاق كلذ ريغ ناك نإو هب اورشبتسا اريخ ناك نإف

 بيترت ينابرلا حتفلا رظنأ ءًاضعب اهضعب ّدشي قرط هلو دمحأ هجرخأ ءاانتيده
 . يطويسلل رودصلا حرشو 84ص الج دنسملا

 ءايحألا لامعأ ضرعت :لاق «بويأ يبأ ىلإ هدنسب كرابملا نبا نع ءاجو
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 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم يس سسسسسضشممم.. ا 4١5

 مهللا :اولاق ًاءوس اوأر نإو ءاورشبتساو اوحرف ًانسح اوأر اذإف «ىتوملا ىلع

 .(ميقلا نبال حورلا باتك رظنا) . مهب عجار

 رعشلاو ةّيوبنلا ةرايزلا
 يريبلألا رفعج يبأ بيدألا ةمجرت يف بيطلا حفن يف يرقملا مامإلا لاق

 يضر ريهز نب بعك ةديصق ركذ امل هرثن نمو رباج نبا ةيعيدب حراش يسلدنألا
 هل دجوي مل يذلا مكحلاو «خسارلا فرشلا اهل ةديصقلا هذهو هّضن ام هنع هللا
 لّسوتو «هباحصأ ةرضحو هترضحب ىفطصملا دجسم يف بعك اهدشنأ «خسان

 هنع فكو ءهتلح هيلع علخو .هتلخ هل دسف «هباقع نع وفعلا ىلإ لصوف اهب
 يبس امو ءهمد راذهإ دعب كلذو ءهدارم هلهأو هسفن ىف هغليأو ءهدارأ نم فك

 كلت هجو اهنساحم ترتسو ؛«بونذلا كلت اهتانسح تحبف ملك رذه نم

 رعشلا ىلع زئاوجلا ذخأ نم عطقو «لزغلاو حدملا عئمل اهالولو ؛بويعلا
 .هوكلم اميف مهرمأ كالمو ءهوكلس اميف ءارعشلا ةّجح يهف «لمألا

 حتفتسي ال ناك ءاملعلا ضعب نأ هدانسإب ةيردنكسإلاب انخويش ضعب ينثدح
 اي :تلقف هك هللا لوسر تيأر :لاقف كلذ ىف هل ليقف بعك ةديصقب الإ هسلجم

 اهبحي نم بحأو اهبحأ معن :لاقف كيدي نيب اهدشنأ بعك ةديصق !هللا لوسر
 نم ءارعشلا لزت ملو :تلق .موي لك اهتءارق نم ولخأ ال نأ هللا تدهاعف :لاق

 تدشنأ نمب ًاكربت اهلاوقأب نودتقيو اهلاونم ىلع نوجسني نآلا ىلإ تقولا كلذ
 رهاطلا دبع نب نيذلا ييحم يضاقلا عضو املو ءهيلإ اهحدم بسنو ءهيدي نيب
 :لاق داعس تناب نزو ىلع ِةيْكي ئبنلا حدم يف ةديصق

 كراشتنهحدم يف ىسعانلقو ةديصق َّيبنلا يف بعك لاقدقل

 كرابم بعك وهف بعك ةمحرك ةمحرزئاوجلابانتلمش نإف
 . 0777 ص اج هل راتخملا يبنلا لئاضف يف راحبلا رهاوج)

 حئادملاو ةّيوبنلا دئاصقلا ررغ نم ةلمج ثحبملا اذه يف ركذنسو
 ةرايزلا ةرضح يفو ةّيوبنلا ةهجاوملا مامأ لاقت نأ نسحتسي يتلا ةيدمحملا
 بيلاسأ غلبأو باطخلا عاونأ لمجأب ِةللك هباطخ ىلع تلمتشا ثيح ةيدمحملا

 هايازمو ةديمحلا هبقانمو هصئاصخ ركذب ِدِْكَو هفاطعتساو ماركإلاو ةيحتلاو مالسلا
 دجسملا ىف تبتك نأب تيظح ىتلا ثالثلا دئاصقلا ركذب أدبنو ةديرفلا هلئامشو
 ررغ نم ةبختنم ةلمج اهدعب ركذن مث ةمركملا ةرجحلا لخادو فيرشلا ّيوبنلا
 . حئادملاو دئاصقلا
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 ةددصق

 ةفيرشلا ةئوينلا ةرجحلا

 دمحأ ناطلسلا نبا ناخ ديمحلا دبع ناطلسلا ءامصعلا ةميتيلا هذه أشنأ

 هللا لوسر انديسل قداصلا هيحو اهمظان صالخإب ثقحتساو ه١ ماع ناخ

 تجرختسا دقو ةفيرشلا ةّيوبنلا ةرجحلا ىلع شقنت نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 : اشاب يربص بويأل "نيمرحلا ةآرم١ :وه ميدق يكرت باتك نم

 يِديب ذخ هّللا لوسر اي يديس اي
 ةنئاك لك يف ىدهلا ٌرون ثنأف

 ًادرفنمٍدمحلاَماقم موقي نمااب

 ًةعبان ٌراهنألا ترّبفت نماي
 ينُمْؤَرُي ْميض ينماس اذإ ينإ
 يللز نم نمحرلا ىلإ اعيفش يل نك
 ًادبأ ًامئاد ىل اضرلا نيعب رظناو

 ينلمشي كنم وفعب يلع فطعاو

 نم ٍفرشأ راتخملاب ٌتلَّسوت ينإ
 هّقلاخ ُهْللا ىلاعت لامجلا ُبَر

 ىّرذ نيلسرملا ىلعأ قئالخلا ُريْخ
 ىلرفغي هللا لعل ٌتأجتلاهب

 يرمع ىدم يبأد لزي مل هحدمف

 ًادبأ لزت مل ةالص ىكزأ هيلع

 ةبطاق ٍدجملا لهأ بحصلاو لآلاو

 ٍدحأ ىلع يولأ الو كاوس يلام
 دّمتعُم َريخ اي ىدنلا رس تنأو

 ددملا يذ هلل ىرّولا يداه تثنأو

 دليملو دلوُي مل ٍهرملا ٍدحاولل
 ددعلا اذ شيجلا ىّورف هيعبصإ نم

 يدنشساي تاداسلا ديس اي لوقأ

 يِدلخ يف ناك ال امب يلع نّنماو
 دمألا ىذم يريصقت كلضفب رثساو

 ٍدحأمل يالوماي كنع يننإف

 ٍدحألا ٍدحاولا ّرس تاومسلا ىئَر

 دجأ مل ٍيتلخلا عيمج يف هلثمف
 دشرلا ىلإ مهيداهو مانألا رخذ

 يدقتعمو ينظ يف وه يذلا اذه

 يدنتسم شرعلا بر دنع هبحو
 ددع الو رصح الب مالسلاعم

 ددملاو دوجلا ٍلهأو حامسلا رحب

 ناّمهم ناهيبنت
 ىلع ةباتكلاب درفأ دق ةديصقلا هذه نم رشع يداحلا تيبلا نأ ملعا : لوألا

 فورعملا بارحملا ةهج يف يأ تاوغألا ةكد مامأ ةّيوبنلا ةرجحلا كابش

 :وه روكذملا تيبلاو دججهتلا بارحمب
 ٍدجأمل قلخلا عيمج يفهلثمف هقلاخ هللا ىلاعت لامجلا بر
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 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم ١55

 يتلا تايبألاو ءناهدلاب سومطم ةديصقلا هذه تايبأ ضعب : يناثلا
 عساتلاو نماثلاو عباسلاو سداسلاو ثلاثلاو يناثلاو ل وألا تيبلا يه تسمط
 .رشع ثلاثلاو رشاعلاو

 ةيدادغبلا ةيرتولا ةديصقلا

 ةفيرشلا ةّيوبنلا ةرجحلا مامأ
 للك ةيربلا ريخ > حدم يف ةيرتولا دئاصقلا ىدحإ يه ءامصعلا ةديصقلا هذه

 نيّذلا دجم هللا دبع يبأ دهازلا حلاصلا ظعاولا لماكلا بيدألا لضافلا مامإلل
 هللا همحر ه17737 ةنس ىفوتملا يعئاشلا يدادغبلا ديشر نب ركب يبأ نب دمحم

 رادجلا ىلع ةفيرشلا ةّيوبنلا ةهجاوملا مامأ اهرثكأ شقني ؛ب نأ تيظح دقو .ىلاعت

 يف بابق ثالث يف شقن امك يحولا لزنتم رادج ىتحو كابشلا لوح ىيلبقلا
 «مالّسلاو ةالّصلا اهفّرشم ىلع رمحألا يقرشلا ليدنقلا اهلامشو ةفيرشلا ةضورلا
 . هده يهو

 انُّدلا تقرشأ هللا ٍلوسر روب
 ةمحر ىلخلل ىحلا لالج هارب

 مدآةأشن لبق نم هدجمادب

 ْتَرْشِب نيّيبنلا لك هثعبمب
 هثافصوهتعن ىسوم ةاروثب

 ىعس دق سدقلا ةرضح يف همادقأب

 هْبَر ملكي ىسمأ املا ىلعأب

 ةلبق تيبلاهب يمحت ةكم هب

 اهّميسنو ةبيط تباط هايرب

 ٌمّمتم ٌردب هجولا ليمج ّيِهَب
 ٌمِزِمَرُم باكّرلا يداح ايّسنأ نَمب

 دمحم ُهَْجو حال لب ثدب ٌرودُب

 انلكو ٌجيجحلا حار انجاورأب

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 بهذيو ءيجي لك هرول يمن

 ٌبلقتيهّرب يف ىرولا لكف
 ٌبتكُت حوللا يف لبق نم هؤامسأو
 ُبطخي ناكهلالإ لسرمالو

 ُبِيِطُي حئادملاب ىسيع ليجنإو
 ُبرُكَي ال نسحم عيحر فوؤر

 ٌبِصنم بصانملا قوف هل لوسر

 ُبّرقم ٌبيبحلاو ءان ليربجو
 ٌبغرت نوّيبنلااهيف انثلمو

 ٌبذجت بجنلا اهرحن تافرع هب
 ُتيطَأ هاير ؟روفاكلا ام ؟ٌكسملا امف

 ُبِهْذُم ةلالّصلل مالظ ُحاَبص

 ُبهدَت ُبِجايغلاو ىركَس ٌموقلا ىرأ
 ٌُبرطُم كُثيدح لب ْتراَد ٌءابهصو

 ُبّرْشُت بكرلا يف حاّرلا َنأك ىواشن

 # ةيباهولا



 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 انبوْلق ٌبِيِطَت ىتسُحلا ٍهِفاصوأب
 مهّلاحر َنوحلاصلا طح ٌةَبيَطب

 يمْلَرب تْبِجَُح يرازوأب يبنذب

 يتقافب يرقفب يسالفإب يّلُذب
 ىَرَولا ٌبِسوُح اذإ يِبْكِردأ َكِهاجب

 يْلُرٌرفغي هللا وجرأ كجدمب

١ 

 ٌبِرَطَت ٌبِئاكّرلاوًاقوش ُرَبْهَتو
 ُبَجحأ نكامألا كلت نع ُتْحَّبصأو

 ُبَرقُن ةّبيطو يناعلا ٌقلْطُي ىتَم
0 

 بيد ىرمع لوط دبع تمول

 ةيلخاّدلا ةّيداّدحلا ةديصقلا
 ةفيرشلا ةتوبنلا ةرححلل

 يلولا داشرإلاو ةرعدلا بطق مالسإلا خيش مامولل ءامصعلا ةديصقلا هذه

 نب هللا دبع خيشلا بيسنلا بيسحلا ديسلا ريهشلا ىلاعت هللاب فراعلا ريبكلا
 ىضر ه1175 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىمرضحلا ىنيسحلا يولعلا دادحلا يولع
 اهمظن «موهفلاو لوقعلا يوذل روظنملا ردلا»ب موسوملا هناويد نم هنع ىلاعت هللا

 ةفيرشلا ةّيوبنلا ةرجحلا لخاد شقنت نأ تيظح دقو لي هللا لوسر حدميو قوشتي

 ىلع زربأو اهنم رشع سداسلا تيبلا جرخأ مث ديكألا هبحو اهمظان صالخإل
 :(خلإ ميظع َيِبن) وهو ميلستلاو ةالصلا اهفرشم ىلع ةفيرشلا ةّيوبنلا ةهجاوملا

 ٍبَججُّنلا ىلع ٌرافقلاَو يِفايقلا اكلَس

 يذلاو ٍةّيِشَعلاِباهيلَع يِوْهَتُف

 ىركلاابت دلال الدي
 ديَبريجهلاب رح ُدُرْبَيَو

 تعيب انبات اله لامن

 طفت يسمح يما لوس

 ٍلثؤم لك ثوغاياَرجلا ةالس

 ةّمحر لخلل للا ار ميحَر

 ىدُهلاو قدصلاو قحلاب هلسرأو

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 بكَرلا يداح ال ٌقاوشألا انب دج
 بْذُّنلا ىلع مِيِهَبلا ٍلْيَللا نب اهلي

 تملا صراخ نم عاودأل طخ

 بخل لزسملاب نبل انْخْنأ نأ ىلإ

 بُْعلا ْدِّيَس ىدلا ٌرحب ىَدُهلا ُيِبَن
 ٍبَقُحلا يف رم نّمو يتأي نم دِّيسو
 بْلَّقلاو مسجلا ُبِّيَط اًياجسلا ٌميرك

 بزكلاو ٍسْؤْبْلاَو رضلا ٍفْشُكِل ىّجَوُي

 ِبْرُقلاو ٍِزوُْلا ىلإ وُعْدَي ُهَلَسَرْأَو

 ِبْذَعلا قطنملاو قفّرلاو ىدّنلا ِلْذَبو

 الوهابية 
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 ىَدَلاو ِكرّشلا نم اًناجنأ ُهَّللا هب

 ُهُبِحيِنيدٍريَخ يف اًََلَخْدأو

 ِهْبْعَبِباًئيلَع ىَمظَعلا ٌةَّنملا هل

 يذلا ُقلُخلا هُقْلُخ ٌميظع ٌّيبن
 ابصلاو رصَنلاَو يجّولاب ِهّدّيأو
 تمن يتلا ٍتارماّظلا ٍتازجعملابو

 ىَرَّولا رج عأ هب ًانآرق هاتآو
 ٌةِباَرَقاَنِإ هللاَلوُسَراَيالأ

 يدّيس كِلضف باّتعأ ىلع اًنمقو
 كرابم هِجوِهَجَوْلا هاَجناَئَمُقو
 ٌةَمافَش ُمورتًاراَوُر كائيتأ

 ةرضح فايضأو ٌراَّوُزو ٌدوُفُو
 ٌبلاطَم سس ٌتاَجاَح سفنلا يفو

 ٍةَجاَح لك يف هللا َلْوسَر ُهَجَوَن
 يِدّيس بلُنلاو نيّدلا َحاَلَص ْنِإَو
 الث نَمٌريخ اب هللا ٌةلص كبلع
 رتهمٌريش ايهللاٌةالص كيلع
 اعَد نَم يريح اي هللا ٌةالص كيلع

 ىّرَس اديس اي هللا ٌةالص كيلع

 ةعفر كيهانف «ىندأ وأ»ب ماقو

 صلخم راسام هللا مالس كيلع

 ابصلا رحسأ ام هللا مالس كيلع

 ىرس قراب ام هللا مالس كيلع
 ادذحلا كرح ام هللا مالس كيلع

 لاو تابنلا ّدع هللا مالس كيلع

 انذالم تلأ هللا مالس كيلع

 انبيبح تنأ هللا مالس كيلع

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ٍِبْضُنلاو ِتْيِجلاو ناطيشلا ِلَمَع نمو

 ٌبّرلل دمحلاف ٌّقحلا نيد هاًضرَيو

 ٍبْغعَكلاو ركزلا َىِلاَع اًنمو اًئيلإ

 ٍبثكلا ِدّيس يف ُنْمْحَلا َمظع ُهل
 ٍبُنّولابو َنيِئِمْوُملاو هكالمأو

 يّبُت نَم ُلُك هدعب ادع ٍرْظَقلا ىلع
 ٍبْلَغ نم كل اي ِديِبأَتلا ىَلَع ًاعيمجج
 ٌٍّبحلاو ٍقوُشلِل كانعج ُةّيْرْذَو
 ِبْرُث نب كل اًذّبح برث ليبُقتل
 ٍبْدَجْلا ىَدَل َماَمُعِلا ىَقسُت هب اكيلَع
 ِبنَذلاو ٍةءاسإلا وحم يف ِهّللا ىلإ
 ٍبِضِخلاو ٍدْوُلا نطوئسم ٍةَمّركُم
 يبخُم اي َكِهاجِب ىضقُت نأ ُلُمؤن
 بلقلا يِفو ٍشاَعَملا يف ْمهّمو انل
 يب ْمُق يدّيس اَيف ىَصْقألا ٌضَرُعلا وُه
 ِبْدَّتلاو ضْرُملاب ءاج ًارينُم ًاباتك
 برعلاو ٍقْرَّشلا يف هللا ٍروُنب ٍداهو

 ٌبطلو رمشلاب يلا دعب هلا ىلإ
 بُِحلاو عبّسلاب ّرم ىتح هللا ىلإ
 بهشلا ىلع فانأ ىتح امس ًادجمو

 يبسح ىفطصملاو هللا : لوقي كيلإ
 برقلل نيبحملا حاورأ كّرحف
 بضقلا بذع يف رايطألا تَّنغ امو

 بحلاو قوشلاب كانغم ىلإ ًابولق
 بكسلا ةلاح ىف رطقلا دعو لامر

 بعصلاو لهسلاو راسعإلاو رسيلا ىدل

 يبن نم ريخ ايرخذلاو اندّيسو

 4 ةيياهولا



 اذإراثآوننسهلنماب
 يذلا هللا ملسو كيلع ىلص

 مهّلضف ٍررقملا كتبارق ىلعو
 اودتها اوناداومح اوؤاض اولّتعا اوداج

 يفو هعم اودهاجو لوسرلا اورصن

 مهفناسحإب مهل نيعباتلاو

 مهعابتأ مهراثآ ىلع ىتأو

 اوعّوتف ماركلا تسلا اونّود مه

 ام روهشملا ىلع مهبتك حصأو

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ١ ا ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 بطخلا يف ثوغلاو زنكلاو انعوبتمو انمامإ تنأ هللا مالس كيلع

 بحصلاو لآلاو راتخم اي مّلسو ًادمرسو ًابأد هللا كيلع ىَّلِصو

 لئاق ةلاقم نم مظعأ رمألا

 ُموصتت الوأدبأيضقنتال هتايآيذلالسرلاديساي
 ٌمكحُملا باتكلا قطن هب ًالضف مكخدمو نوحداملا لوقي اذام
 ُمِجْفِملاوهف ءاغلبلا غلبألو 2ىدملا لاط نإو يقابلا زجعملا

 اومّحف نإ وأ ءاحصفلا تقر نإ لئاق ةلاقم نم مظعأ رمألا

 اومَّدقت نيذلا لسرلااهطعي مل 2 صئاصخ سمخ تيتوأ ام ضعب نم

 اومميتف وأ ُسانلا ىلصفًارهط ًادجسم ةطيسبلا ٌضرألا كل ٌتلعَج

 مزهُيحبصأف رهش نم كاداع نم ٌّبلق عورملا بعرلاب ترصُنو
 مئغملاباطفةمرحم تناك نأدعب الج لافنألا تديعأو

 ْمِّيق كئيد ٌفيسو ءميوقلا ني دلا ىلإ مهدشرت نيلقثلل َتثعُبو

 اومُمُعدتاهلضفبنوملسملاف دغ ىف ةعافشلاب ًالضف تضصخ و

 ُمَْلست سن هاجر ديعسلا ثيح اضقلا موي يف دومحملا كماقمو

 ُمَكْعغتوهيجترتاماهب ىطعُت يتلا هدماحم نم كبر كوبحي

 اومحرُيل ةاصعلا يف عفشت عفشاو ىنملا طْعُت لسَو ْعَمسُت لق :لوقيو

 مِلسملا ُرَسْيذإةوبنلا دحج نَم سيو ىرولا كطبغي كانهف

 ُمِدْعملا ىنغيو ىمعألا ىري تيلُث
 اوُمرحأو جيجحلا ىّبل ام كالعأ

 مه مه نيذلا كتباحص ىلعو

 مجنالا تاهجلا ٍتسلا ىلعمهف

 اوملسأو ٌسوفنلا اولذب ىدهلا لبس
- 

 مهنع 7 مهنم هوظفح املاولقُت

 # ةيباهولا
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 هل تعضخ يذلا ملسم هالتو

 هنإذِئاعيال فلاخملل لق

 يذ لكف حيحصلاب فنصملا مسو

 ههقفبووهدقنب قومياذه
 ٍهدْرَسِبو هعمجب نيسحلا وبأو

 هلضفب ٌميركلا هللاامهازجف
 هنإف ّيبنلا ىلع ةالصلا مث

 ةعافش َريخ نوجارلااهيأاي

 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 اومَّلسو لاجرلا قانعأ ظفحلا ىف
 ُمَكَقموهفهلاّباتكالإ
 ٌملسمو يراخبلا لضف يف كشام

 ُمُسرّيوهاَملًاعوطادغلقع
 مجرتي نيح َبيوبتلا اميساال
 ُمرقألا ٌئيرطلا امهنيب ٌعمجلاف
 ُمدِهتي ال ءالعءانبًارجأ
 ُمثْحيو ليمجلا ٌركذلا هب اَدِبُي
 اوملسو هيلعاولص ٍدمحأ نم

 ردنملا ردقلا بحاص اك

 يعرُبلا ميحرلا دبع هللاب فراعلا مامإلل
 برثييريثملا ريقلا بحاصاي

 يلّشسوت تابئانلا يف هب نماب

 معنأب دوجولا ىلع دوجي نماي
 مهثيغو نيقفاخلا يف نم ثروغاي
 اهلهأةمصعوايندلاةمحراي

 ىقتنملا ٌيقنلا ٌربلاوه نماي

 ىهتنم ةردس قوف ىهانت نماي
 ذإ يسركلاو شرعلا نحي نمي
 ىلعلا يف ةعيفرلا كتيار ناك نإ
 ةسينأ تاهجلاو عفرت بجحلا
 الئاق فّيِهي فصولا لاح ناسلو
 لقو بجت عداو طعت دمحم اي لس

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 يبلطم ةياغو يلمأ ىهثنماي
 يبرهُم ثداوحلا لك نم هيلإر
 بصعتم وتلم دقع لحلو

 بيصلا بوص مومع معت رضخ
 بدجم ماع لك يف مهعيبرو
 بّروغمو قّرشم لك نامأو
 بلغألا بانجلا مرح يف ذوُأنو
 برقأ برقأ عمس ةفاسملا دعُب
 بيط نم بيط ةرارسلارس
 بجنملا قاربلا رهظ ىلع ىصقألا
 بحرمو بيبحلاب ًالهأ باطخب
 بجوم قحو تقبس ةيانعل

 بجعت لعف لعفلاف ةبوصنم
 يبتجملا رون هاشغي ىبتجملاو
 يبنجألاك انبانجب لزان ام
 برقت نداو رشحلا ةادغ عمست

 # ةيباهولا



 ١8 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 بدعم لك صالخلةعافشب رختفاف ةليضفلاو ةليسولا كلو

 يفو لمح يف كنم لئاضفلا تأر

 مهل ةزجعم يحولا تولتامل

 ًارشبموًارذنممهيف تمقأو

 مهتظعوف اودتعاواومصواومعو

 هعمس ىف يذلا كتوعد باجأف

 ًاللذمدايقلاعنتممداقناو
 هتعنم نيح نيذدلارانمالعف

 ةعيرش نارقلاهلدمحلاف
 دمحأب ليبسلا حضتم قحلاو

 ىدهلا ملع اي كيف يحدم تلعجو
 يذلا يعادلا كديبع راثع لقأف

 ةءاربهيدلاولو هل بتكاو

 نم لكو هيضهغناب كلوحب عمقاو

 لا ةمارك ميحرلا دبع اهب رج
 مهبمقوهيلي نملوهلعمشاو
 ام متأ لالجلا وذ ىلص كيلعو

 عألا كلآو ماركلا كتباحص ىلعو

 ثنثنا امو مامحلا قرو تدّرغام

 بٌّبحيم ريغ ناوكألا ىلع ًارون

 بداأتو فطلدتو فطعتب

 ٍبّرشلا قاتعلاو فعري فيسلاب

 بقرتسم فئاضخ ةساسجإ رسقو

 يبست ةنمأ نباو بر هللاو

 بهذم فرشأ مالسإلا بهذملو
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 بيسعملا ةليسو تنأو ًأاببس

 بيحس ريش كيسلرذإ كررت
 بهلتملا منهج رانرح نم

 بصعتم ورمتم نم هيدؤي

 برعم مظن ريخ يه ذإ نيراد
 بتثملا عيفش اي لاح لك يف
 بصنملا عيفر اي ملسو ىلص

 ٍبذهم لك لضفلا لهأ مال

 بنرألا حورب ىحض ماشبلا بذع
 [56 7” ”ص ىعربلا ناويد]

 ةرايز يف ىوكش
 يرصرصلا ىبحي مامإلل

 هطلاخ نيتسلا نع فانأ رمع

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ٌدلجلا اهب ايعأ ىتلا بوطخلا نم

 دمك ىشحلا طسو هئابعأل مقس

 # ةيباهولا
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 امهضعبو فعض ىلإ فيضأ فعض
 مهبىرينأيبلق ناحيرّمهو
 اوضم نيحلاص قدص ناوخإ دقفو

 تطلخ دق ءاعنشلا عدبلا ةنتفو
 اهفس اوفلاخ ءوس فلخ اهراثأ

 تحرق يتلا ىمظعلا رتتلا ةئتفو

 ةرقافب اهنم ىرقلا ميمص تمر

 انل سيلو أكتف انلوح نمب تدوأ
 هتضيب مالسإلا نم حيبتست ال

 ىلع نورهاظلا نويلاغلا كيزحو
 تدلو ام سائلا ريخ كنأ تدهش

 رشب امس لصأ يف كسفاني ملو
 هدتحم باط بلص لك نم تلقل

 ًارتتسم ميهاربإ بلص يف ثنكو
 هعدوي ليعامسإ كرون زاحو
 ةلزنم باسنألا يف ناندع لانو

 رضم يف مث دعم يف لزي ملو
 هبصنم هللا دايعملست ىثح

 ةئماهجو ىفاذنب تلمح دمو

 جهتباو ضرألا تدلو ذم تقرشأو
 انقلاخ دنع يبن ريخ تنكو

 ًابتتكم شرعلا قوف كمسا رصبأف
 هبدابعلا براعد بات نيحف
 مهديس سانلا روشن موي تنأو

 اوسعي نإ موقلا ريشب مهيف تنأو
 لا كل مث دمحلا ءاول كيدي يفو

 طلا قرعلاو بركلا دنع ةعافشلا كل

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 ٌدرفنم وهو ّينم مسجلا ىوق يهوي
 دسحلا هنديد تماش ةصاصخ

 اودهش نإو اوباغ نإ ءدرلا مه اوناك

 دقتعتووحنتامةيربلاىلع

 اودشر امف ىلثملا كتنس جاهنم

 دبكلاو ءاشحأالا اهتعقول اتم

 دلو الو لاماهّرش نم جني مل

 ٌدنَتسم نوميملا كدعو ىلإ الإ

 اودشح نإواودتعا نإ و ادعلا دي

 ٌدِبألادفني نأ ىلإ مانألا لك

 دلت الو ايندلا ىف كريظن ىنثنأ

 ٌديكادي تلانةبتر لثتملو

 دكن اهنأش ام تكز نوطب ىلإ
 ٌدبزلا ىرولا ىشغ دقو حون بلصو
 ٌدقتت قلخلا ىقشأ ذورمن رانو
 ٌددأ هزاح ىتحّرغلا هءانبأ

 دمع اهل ضفخي مل كركذب ايلع
 ٌدَقعنيرخفلا جات كلب مشاهو

 دمألا قثوتسا امل دمحلا ةبيش نم

 ٌدجت ال لمحلا لقثل يهو راونألا

 ٌدرملا ةنجلا راحو مارحلا تيبلا
 ٌدسجلا اهب ضهني مل مدآ حورو

 ٌدحأاهطعيملةلزنم كلتو
 ذحألادحاولاهيلعأقح باتف

 دلع مهل ىصحي ال ّرغلا كعابتأ

 اوُدفو نإ موقلا بيطخ مهيف تنأو

 دمثلا زوعأ ام اذإ ءاورلا ضوحس

 دقي اهّرح ميحج دنعو يغا

 # ةيباهولا



 ١ها ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ُدِمَّصلاةزعلاوذ اهب كابح ايلع ةلزنم يهو ىظحت ةليسولابو

 ٌدلولاو لاومألاو سفنلا هنود نم ببسانناميإ يف كّبح نِإَو
 ُددبالو صقنالفداعملاموي ىلإ كيلع ىمعنلا لزجأ يذلابف

 ٌدهطضم وهف ينم بلقل ةلاذقنتو يئنشعنت كنم ايؤرب ّيلع معنأ
 يتمت تاخ ناسحإ يف هللا ىلإ عفشاو

 دّتحملا معنو راخفلا معن

 يسلدنألا يطانرغلا ديعس نب نسحلا يبأ خيشلل

 ايندلاو تْنعُب نيملاعلل ةمحراي
 يدهف ًاعطاس ًاحبص َتعلطأ

 مئال ةمول كالوم يف شخت مل

 رذاحم ريغ هللا ريد ترصنو

 ةدش يداعألا برح نم تيقلو
 د ضاعههيلعدحأال َناَيأ

 ُدأ نموه يذلاراغلاب كامحف

 هفطلب عارذلا مس نم كاقوو

 ىمه دق كك ءامو ّنح عذجخلاو
 هب ىحضأ يذلل ّقِطنأ بئذلاو

 صلا يمّسو كابح ارسإلا ةليلبو

 زجعمو ميظعلا قّلُخلاِب كابحو

 ضراعم ريغ نآرقلاب ٌتئعُبو
 أمبموهو باقحألاتلاوتف

 هباطخ لصف لاج غيلب ْمُكلو

 اهتكُلُم يتلا ضرألا كل ْتَيوُز
 لزي امل يذلا بعّرلاب ترصنو

 نع داح وأ نعاط ضرعت ىتمف
 مشاه ةباوذنمريخت نماي

 تلبقأ مدآب ادب نيح كانسل

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 دبرأليلرفكلاحنجب

 ٌدحجيو ديحي نم الإ ناميإلل تم
 ٌدحلُملاروفكلاهب ٌبقأ ىتح

 اودعسأ دق ىلألا ىرخألل ثتوعدو

 اوددِبتلةعاساهودباكول

 ٌدصضعي نسم نهب ملو هلإلا الإ
 دصرتي نم باخو تازجعملا ل

 دّسَحلاو ادعلا كب ظاغفُياميك

 ُدّهُف ةباحصلاو كسمخ نيبام

 ٌدشرُيو حاجنلا لبس ىلإ ىدهُي

 ُدعسُي كلوقب ىحضأ نم قيد
 ٌددهيرهب يده يذلاملكلا

 ُدَرطِيههحن نم ىسمأوهيف

 ُدجويلاثمهلنوكي نأ نم

 ُدَمِهَت ةلازغلا ءوض يف ُجرسلاو
 ُدلخمو تباث كنيدولعو
 ٌدقفت كصخش نيعام نأك يرسي

 ٌدرجم ماسحلاف ةيادهلا مرح
 ُدتحملامعنواهل راخفلا معن

 ُدجست كئالملا كاميسل ًايعر

 # ةيباهولا
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 هتيطعأ املا رصح عطتسأ مل

 ًادمحم ٌتفِصو اذإ لوقأ اذام

 اهلك قئالخلا ري ايكيلعف

 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 ُدَشْنُي يراذتعاو ًاضعب ٌتركذف

 دَمنيالهفصوو مالكلا دفن

 ٌدمرسلا مالسلاو ةيحشلا ينم

 [ 07” ص ؟ج ةيناهبنلا ةعومحملا]

 ةرابزلا يف مالسو ةالص

 يعربلا مامإلل
 ىفطصملا ّيبنلا ىلع لص براي
 هلآو يبنلا ىلع لص براي

 هلآو يبنلا ىلع لص براي
 هلآو يبنلا ىلع لص براي

 هلآو يبنلا ىلع لص براي
 هلآو ّيبثلا ىلع لص براي

 هتيندأ يذلا ىلع لص براب

 هركذب نينذالتمايهللاب
 مكعيفش وهف راتخملا ىلع اولص

 ههاجبيب ٍنولخدت نم ىلع اولص
 اومخرتواوملسو هيلعاولص

 اي كيلع لالجلا وذ ملسو ىلص
 ام كيلع لالجلا وذ ملسو ىلص

 نم كيلع لالجلا وذ ملسو ىلص

 ابّرلا ةعجاس كيألا ىف تدّغام

 ابصلا سفن نم تالثألا تزكتهاام

 ابخ وأ حطابألا يف قرب حالام

 ابرثي كوحن راوزؤلا تمأام

 ابحرم فيضل مرك وذ لاق ام

 ابكوك لباق وجلا يف بكوك ام

 ابرقألا بانجلا نيسوق باق نم
 ابجوأو قحأامف هيلع اولص

 ابيشأ ليفط لك ثعبي موي يف
 ابظلا تحصفأو هل ّنح عذجلاو

 ابلطملانوغلبتو مالسلا راد

 ابرشم ةماركلا ضوح هباودرو

 ابهيغلا قشي هتعلط رون نم
 ابيطأو ماركلا لسرلا يف كاكزأ

 ابّرقتو ًالّسوت ميحرلا دبع

 كَم لوتبلا ابأ اب يديس
 يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلل

 لوأ اي نوكلا ابأ اي لسرلا ديس
 شلاك كهاج رشحلا يف ودبي فوس

 ًادرفةعافشلاب هللا 4من

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ًاهتنلالاه ب نمايقلح

 ًءايضلا مانآلا ٌروعأ ىتم سم

 وللا كيدي يفو دونج لس

 4 ةيياهولا



 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 لدجست مامإلاهيف تنأ

 سملاو ٌدهشلا هنود ضوحلا كلو

 اسلاٌةلِجحملاةمأآلا كلو

 قباساي نانجلا لصأ تنأ

 اهين ةليسولاب هللا كّصخ
 ىملااعت لجو رع هللا كقوف

 لك يف كنود كانه قلخ لك
 لاؤسلوتبلاابأاييديس
 يدنعو لاونلا كنم يغبأ ٌتئج

 بحم يف يتداس نولوقتام

 علا نأك ىأنيف مكبرق يغتبي
 صولا داكو ائدك لوقي ماع لك
 هاطخ ماركلا اطخ نع ترصق

 معأ نم رحلا يقياّمم راعوهو
 احلاو لاملاو لامعألا ريقفو
 ًالاونمكاوس نم طق ىدتجاام
 دقومكاذن يغبيمكاتأو

 اياطخلا هنم ليحت نأ ىغتبي

 ثوم ريخ مكراوج يف يغتبي
 مكيخأباعفشتسم مكاتأو

 هللا دبعةّيقرمكدالوأبو

 مهنم لسانت نمو مهينبو

 نممهف مهسجر هللا بهذأ

 ملاذإبحملاةنجبمهّبح

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 م١

 ارو كانه ىرولالكو هل

 ًكمظهنمنوبراشلاامو كل

 ٌماَرْغْلا كفلخ قىقلخلاة قب

 ًءانهلا كنم كينهَي اهيلإ لكلا
 ًلِيلعهقلخ قوفةبتر
 ًءكهنلاوراّمألا تنأمش

 كصحالاردعتلامك
 ًطعإلاهبوجريقفنم
 ًءاتفتسا ىرولاملعأ اي كنم
 اتشلاو هذعو فديصلا لطم

 ٌماالغتباداعتسباللهنمدب

 ٌاهتناداكلامووندي لس

 ءاقحبلا لاطو ىدهلا ليبس يف

 ًءةاسك الةوسك الريخ لا

 ٌءارقف هنسمض ىف رسقف ل

 ٌءاذش جالا م "او م نم ئيس

 ًءادنأمكرحب نماياربلا عع

 ًءكدعتلاهلان دق ريخ لك

 ًايميكلا كدوج نم ٍتانسح
 ٌءاَرسسلا لص ح تواهيف رس
 ًغدهشلاو نوحلاصلاهلان

 ٌءامسلا هتوح نمو ليئربج
 ًكقترالوتبللومهنم

 ءانبألاو تانبلامعن ميه

 ًٌئرهزلاو نيسحلاو نسح

 ءابعلا هاوح نم مكح مهلف

 ًيربأ ىرولا باع بيع لك
 ٌعضغبلا كيحصل هنبحصت

 الوهابية 
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 ينامز نم يترتعو ينرجأو

 كنيبملانيدلاهيفداع

 رطختنألبقهكرادتف
 هوقفةّدشبمركتو

 كارتشا هاذأ يف كرشلل راص

 هللا نم ىقبت ةالصلا كيلعف

 دق ىلع هنممالسلا كيلعو

 ِّملاو كلآءايلوألا ىلعو
 ًاحدم كل ىرولا يف هللا ىضق ام

 ًكيهداهلكهيهاودف

 ًءكبرغهلهأوًابيرغَتلقام
 ًءيعإلاهّسممويلاف راطخألا

 مخ رتسادئادشلاباهلان

 ًءفتناهنع قافنللام نيح

 ًطشتوةرشثكءاشامك

 نفهيرتعيالردق كر

 ٌءلوهيف عيمجلل نمو بح

 من قلاوهلكُدمحلاهلو

 ةيرعش ةاجانمو ةّيوبن ةرايز
 داّدحلا يولع نب هللا دبع مامإلل

 اهعوبروةبيطانغلباملف
 بئاج لك نم راولألا تقرشأو
 نم باط ةنيدملا ائيفاو رجفلا عم

 ةضورل مث راتخملا دجسم ىلإ

 هربقو ريشيلا يداهلا ةرجح ىلإ

 لسرم ريخ ىلع انملسو انمقو

 رضاحو يح وهوانيلعذرف
 مئكغمو ح جنو زوفهترايز

 اندلاو نيّدلا يف بولطملا لصحي اهب

 لجؤمو لجاع ريخ لكاهسب

 يذلا لسكلاو فيوستلاو كايإو

 ىتفايكيبن يزجتال كنإف
 ىرولا ديس ىوح ربق نم كروبف
 ادصلا ىلجم ىدنلا رحب ىدهلا يبن

 ىدتقا هب دبع ّلض ام ىدملا ديعب
 نطوم لك يف ميدقتلا هل مامإ

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا

 ربانعلا فرعب يرزياذش انممش

 رفاس ةداعسلابائيلع حابص

 ٌرئاصملا ريخ دلخلا نانج نم اهب

 رهاوطلا تاصلخملا بولقلا لهأل

 رئاض لك نم بوهرملا عفدنيو

 رساخو يبغ نم مك يلتبيهب

 رئاس نيعلا ىلع ًادصق هتئج ولو

 رخاوزلا روحبلا رحب ىرذلا ىماسو
 رداغوواغ لك نمادعلادييم

 رمأآو عاد قحلل ىدرلا ليزم

 # ةيباهولا

 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم



 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 يفتقتو ماركلا لسرلا عبتت هل
 ةنيط مدآو تناكهتوبن

 هلك رمألل سأرلا وهو ساسلا وه
 دغ يف نوشمي لسرلا هاول تحتو

 عئادو ىلص هلاديلعهيفو

 ةلنلاصموةبوتكماهنكلو

 نئانضب ةصوصخسم ةثورومو

 امسلاو ضرألا يف دومحملا هدمحم

 نطوم لك يف هللمهدمحأو
 هبر هللاب هللاةلخ ملعأو

 اجدلا قسغ يف داججسلا مئاقلا وه

 هفلخ هاينئدل ىقلملا دهازلا وه

 ةحامسو اهب ًادوج اهلذابو
 ةداهززونكلا حيتافم ٌدرو

 ايواط ةراجحلا دش بغس نمو

 دمحمبانّصخ برلدمحف

 ةمكحوملعو مالسإرون ىلإ

 هثبخو رفك سجر نم انرهطو

 ًايعادهولتي هللا باتكب ىتأ
 زجعم لك نم تايآلابدّيأو
 اودتهاف قحلاةوعد لاجر ىّبلف

 اوضرعأو اودصو ماوقأ ركنأو

 مهضعبو شويجلاب مهيلإ راسو

 ةبيتك لكبمهوزغيلازامو

 ىدهلاو قحلا ةوعد اوباجأ نأ ىلإ
 ةونعوًارهق نيّدلا يف مهلخدأو

 يقتتو كولملا ىشخت هتوطسل

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 هو ١

 رداصملاو اهدرو يف هراثآل

 رئاودلا لك تاياغ تهتنا هيفو

 ٍرخآو كاذل ىعديمهلوأب
 ٍرهابو ضيرع هاج نم كيهانو
 رئافدلا لالخ ىورت ال رسلا نم

 رباكألا نيفراعلا ءايلوألا ىدل

 رئارّسشلاو ىققلا لهأ نم كّبرل
 رثاكتم بيطدمح فاصوأب

 رساعملاو هرسي يف مه ركشأو

 ركان ريغ نم هلل مهاشخأو

 رئاشعلا نيب قحلاب مهموقأو

 رياص ريخ نع مادقألا مرو لسف
 رفاسملا دازباهنم يرتجملاوه

 رطاوملا باح لاك اهاذن فكب

 رطاخب رورغلاايندلل لام امو

 رما وضلا تابيطلا هئاشحأل

 رجايدو ةملظ نم انجرخأو

 رماوألاريخلو ناميإو نمو

 رئابكلا ماحتقاو ملظو كرشو

 رئاشبلا ريخو ىنسحلاب هللا ىلإ
 رذاعملل عطاق قدص ناهربو
 رخاوأو لجاع يف ىنملا اولانو

 رتاوبلا تافهرملاب مهمّوقف
 رزاوم نم مهب مظعأ ةكئالم

 رجاهملاك اهراصنأ ةمركم

 رفاكو غاط لك مهنم ملسأو

 رجاوشلا حامرلاو يضاوملا ذحب

 رئاشعلا ةامك تفاخ هسأب نمو

 الوهابية 
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 هرصنب ًارهش بعرلاو ابصلا ريست
 هدونجو ةدوقعمهتايارف

 هتافصو ةدومحم هقالخأو

 ةريهشو ةدوهشم هنايآو
 ةميظع يهو جارعملا ةيآهل

 اهمكحبهلإلاوعهتوعدو

 اهنأش مظع يف نآرقلا ةزجعمو

 هرمعب نيملاعلا بر وسقأو

 همظعب ميظعلا ىنثأ هل قلخو

 همايقو اوللاو ضوح رشجلا يفو
 ىرولاو ةعافشلا لوبقم مهشيف
 ةعافش نم ينسنت ال ىدهلا يبن

 ةمحروافطع هللالوسراي الأ

 ةراغو ًاأاثوغغ للاب يب حايالأ

 دجام ةدجن هللا ايل ايالأ

 فئاخلأاتمأ هللا نيمأايالأ
 ينئنإف يب ,مق هللا يفصاايالأ

 اي تنأ هللا ىلإ ىمظعلا انهليسو

 مهثيغو نيملسملا لك ثوغ ايو
 ظعملا كحيرضاهيف لحاضرأ هللا ىمح
 ةدوعريسيتبًانايحأوًايحو

 شاهريثيداوفلاىف رح دربيل

 تلخ دق ةبيطب ًاتاقوأ هللا ىعر

 اهوحن ٌرتهأف يركفاهلثمي
 هبر ةوفص راتخملا ىفطصملا ىلإ

 ةعضبو يقتلا ٌربلاهقورافو

 ىوح نم لك عم نيرونلا يذ نامثعو
 اضرلا نسحلا ايأ انالوم سنتالو

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 رئاغوزاغ لبق نم مهلزلزت

 ٍرصان ريخ نم رصنلاب ةديؤم
 رئاودلابةروهقم هؤادعأو
 رضاحو داب نيب ام ةرهاظو

 رصاح رصح اهصحي مل ةيآ مكو
 رخآو ميدق نم اياربلا عيمج

 رشاحملا مايق ىتح ةدب

 رداق كلملا كلام نم اهب مظعأف

 رحافمللازكرم تلناكف هيلع

 رباكألا راذتعا دعب اضقلا لصنل

 رئاحو كاب نيب اممهتلمجب
 رئارج وذ بنذم ءيسم ينإف

 ررابملل رظنتسم محرتسمل

 رجايذلاك ةدوسم ةبرك يذل
 رساعملل ًافشاك اياجسلا ميرك
 رثاكتملا هبنذ نم ابراه ىتأ

 ٍرصانعلا فيرش اي مكيلإو مكب
 رضاحو ٍداب لك نم ىرولا ذالم
 رئاضو فوحخ لك نم مهتمصعو

 رخافملاو العلاجات ابي مس

 ٍرراسو ليمج لاح ىلعاهيلإ

 يرهاظلو لماش يبلقل قاي
 يرئارس وشح لازام اهراكذتو

 رهاقو يحيرأ فيطل دجوب

 ٍرزاؤم ريخ قيدصلا هبحاصو
 رهاوزلا نيبيطلا مأو لوسرلا

 رباكأو ةداس نم ىدنلاعيقب

 رباقملا كلتب نفدي مل ناك نإو
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 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 ١ا/ص ثلاثلا دلجملا ةيناهبنلا ةعومجملا ها]

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ها/ ١

 رثآملاواقنلاو علسو دحأو ةمارو بيثكلاو اهابق ينغمل

 رطاوملا تاقدغملا تارصعملا نم ةمحر ل باو لك يهلإاهاقس

 رظانو سفن عيتمت هراهزأو هرمثب جوز لك نماهتبنأو
 رهاظملل ًالماشأنمأ هللانم انلاؤس نيمركألا نيمرحللو

 رصاق ريغ ًاعساو ًائينه ًاقزرو ةلثفو سؤب لك نمةيفاعو
 رثاودلا لك مالسإلا نمايحيو امهيف نيّدلاو قحلا ميقتسي نأو

 رداقو ميرك نم لضف كلذف اننيد لهأ نم راطقألا رئاس يفو

 ٍرجافو دوجولا يفرب لك ىلع لّصفتم نسحم ميحر هلإ
 رصاح رصح اهصحي ال معن ىلع هركشو هانث يصحن ال دمحلا هل

 [57؟١-17١571ص موظنملا ردلا]

 يداباز وريفلل ةرايز
 يدابآزوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط وبأ نيذلا ييحم مامإلا ةمالعلا وهو

 . سوماقلا بحاص

 ٌليهمت كاذ ىفامو كاوس ىلام هلئانوجرملاديسلااهيأاي

 ٌلوُسَلاو لامآلاو ثيغلاو ثوغلاو يلمأ اي رخذلا تنأو ثايغلا تنأ
 لومأم لوؤسملاو عمدلا يعفاشو هلئاس هللا ل وسر بابب ينإ

 ليلقتو ٌمدنالو نمأبودغي لجومدعم لقمهاتأ اذإ

 ٌلوبقمدبعلانأب رشب عيقوت ىسعف يديس يلاح ةصق تيهنأ
 ليخمط ليللابادشو ةمامح -2تحدص ام شرعلا هلإ كيلع ىلص

 ٌليمكت ءارهزلا ةّلملاو نيدلل مهل نم باحصألا ىلع ةالصلا مث
 ٌليِئاقعٌرُعغمهفنيعباتلاو مهلك جاوزألاو لهألاو لآلاو

 اوليخ اجحلا قفأ نم حيراجملا مه اورهظ ىجدلا وج يف حيباصملا مه

 اوليِس مه نإٍدعس تايار لاّممُ  مهرئاشع يف دجم تاياغ قابس

 ٌليلاهك ٌرُعةيولأٌعاًفُر ةيدنأداًهْشةمكحم لاوُف
 اولينام برضلا نيح ديدانصلا مه اوفشك ام برحلا موي ريواغملا مه
 ليلهتو ريبكت مادام كيلع ٌةمئادميلستلا عم ةالّصلا مث

 ليلاهبلا ٌمّشلا كُموق امّيِسال ةبطاق باحصألاو ٌرُغلا كلآو

 4 ةيياهولا
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 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ةرايز
 يطاريقلا خيشلا

 : يطاريقلا نيذلا ناهرب خيشلا لاق

 هب تئج ناقرفلاب نيّدلا عماج اي
 ذإ كركذ نمحرلا عفر دق قلخلا يف

 تمتخ ىرولا ريخ اي ةلاسرلا كب
 هب ةاجنلا وجرأ هتئج يذلا تنأ

 ليلحتو ميرحت رمألاو يهنلا يف

 ليضفتو ميركت كنماهلانو

 ليوهت نيرادلا الك يف ينعار نإ

 ٌليبست ناميإلا يوذ يف هضوحل ًادغ داعملا موي يف هنم يذلا ثنأ
 لومأم ضوحلا اذاي هيف يل تنأو شطع نم مويلا كاذ ٌرْذحأ فيكو
 ٌلوصحم تاعاطلا نم يدنع سيلو اهلصاح ضاف يصاعملا ْنِإ براي

 ٌليصحت عييضتلا ٌُبقعي ىسع نئماف ًاهفس هلك يرمع ُتعّيض براي
 ٌليفغت وغللا يف اهدنعامو يسفن ثلفغ حلاص لعف لك نع تراي
 ليزنت ٍدحللا يف يل ناك اذإ اراج ىظل ٍناخد نم يل نك بنذلا رفاغاي
 ٌليمأت سانلا لكل ميركلا يفف ينبرقت لامعأ يل نكت مل ذإ
 ٌليجخت دفولل هنأش نم سيلو يدمتعم هللا لوسر نإ سفلناب

 ٌليلعتعالقإلاب كلطملامف يهبتناف عمدلا زادحنا نأ سفناي
 ٌليقعت ٍلذعلا خانم يف يبحاص اي اهب لاط مزعلا سيع كّتيدف رثأ

 لوهأم هللا لوس رباهعّبرف نطرالولهأى لع ّنعبرتال

 ٌليوخت ءامعئلا يف سفّئلل نوكي امك نامّزلا فيوخت نمأت كانه

 7 ةرايز
 يسئئدنألا رباج نبا

 : يسلدنألا رباج نب دمحم نيذلا سمش خيشلا لاق

 هلو ىتأدق دبع لسرلا ديس اي
 تلعتشا اذإ ىمظعلا كتعافش وجري

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ليجختو فيوخت بنذلا فلاس نم

 لوط هلام يعاب نأ ىلع بعك

 # ةيباهولا



 ١4 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ُلوُساهدعب نم يل قبي مل هتلان دق ٌجحارم ينتلانو تلبَئنإف
 لومشم هللا ِنِمّيِب ريخ بعكلا ًاببس ادغاذإانيلعاأبعك نإو

 ٌليِدهَت ناصغألا ىلع ْنهل ٌقرو ام شرعلا ُهَلِإ كيلع ىَّلص
 ليجحتو نيز َر ىرولل ْمُهأبحص ٌةلصاو لآلا ٌمعتةالص ىكزأ

 ةثوين ةرابز

 ُلاصلص لوبجملا ىفطصملا مدآو ةعباثءارهزلاهتوبُننّماي
 لاجسإ شرعلا قوف رونلاب دو 2محملا ةمس نم قتشملا همسال اديساي

 لاضلاو حيشلاو ىصحلا ٌمصهايح هتلاسر هتفاو نيح ًادّيس اي
 لالحغلأو راصآدئاوفلا يدهم هثعبمبانع تعض و ًادّيس اي

 َلابقإو برق هلاهيف ءايلع ةبترم جارعملاب لان ًادّيس اي
 لالجإو ليجبت برقلادعقمب هل نيملاعلا رشح مويأدّيس اي

 َلاضفإو ُنمهلهيلعٍّبَر بنعنم فطقلاب هّصخ ًادّيساي
 َلافتأ برحلا يفهل تلحف ٍدهُرز اذ حبصأ ضرألا زونك يف أدّيس اي

 لالف نارقاللوه سرافنم ٌتِعِقُمامدعبًانيَع ٌدرًأدّيساي

 لاسلسٍوْزوْلا ُبْذَع شبجلا ىدص ىَّوَر هعباصأنمءامخسًادّيساي

 كاوعإ دقفلاب اهل ىلكت نينح هقراف نيح عذج َنحًادّيساي
 لالنموهوروفندعب بآف هل يصملا يناسلا دجس اديس اب

 ٌلازجأوهو ىحضأ هالولوًأعوط هل ٌُنِسُملاٌُبائلادجس ًادّيس اي
 ٌلاطه ٍقْدولا يماه لهنافءابهش ةئس يف رطقلا لوزنب اعد نماي

 َلامجأ نيزاغللهنم ثرقوأف هدوزمبٌرهابأٌدمأنماي
 لاتغتٌْمسلاب ٍةيداع وشو ُهَلسِرِم ثافّنلا ىذأهاقو نماي

 لاقرإو ٌدحَوانب نهل سيع ىلع تاعِساّشلا رافقلا يوطن كانئج

 ٌلاَّرلاو ءايفألا ىلإ ءابظلا ىَرأ اذإ ريجهلا ىف ىفايفلا ٌبويج يرفت
 ٌلاَذع كنع مهنم َمزعلا ىنثالو مهداق ٌقوشلا كيلإ ًادفو َنْلَمَح

 لاومأو حاورأ لذ بث كامج ىلإ لوصولا يف مهيلع نوهي دقو

 ُلاَّرن لضفلا ريزغ وجرن سوُرحملا مرحلا يذ سونأملا كعبَر يف نحنو

 # ةيباهولا درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



1١5 

 اذإداعملاىفاًنإفانيأنْنإو

 اي كلضف نيِجاّرلا كِدْفَو ىلع فطعاف
 ىلع كاتأ دق ىيحي كديبع اهو

 الجو ًاسنأتسم ًاعضاخ ًاملستسم

 ننس ىلع ايحأ نأ هللا يل لأساف

 عدتبمريغاهيلع تومأ نأو
 ىل َرّهجملاو اذه ىلمأل لأساو

 ًةيمان هللا ةالص ىكزأ كيلع

 ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 لالخ يالوم اي كهاج ّلِظ يف
 ُلازجإ رمغلا ءاطعلل هدنع نم
 لاحلاكبوكزتهلفدهتاّلِع

 لاتحم ركملا يواح ُكِرْخَرُي امم
 ٌلابلامعني دق اهبف اهّتنتس

 لاهنيربقلا بارت ّيلع ىتح
 ٌلاصيإ دفولا يف هب كيلإ يلف
 لآلاو باحصألا اهلضف نم لانت

 خيشلل ةئيدم ةرايز
 ىندملا فيطللا دبع

 ةبسانم ةميظع ةديصق لوبقلاو اضرلا تاحفن يف يوارضحلا خيشلا ركذ
 :اهضعب اذهو يندملا فيطللا دبع خيشلل ةيوبنلا ةرايزلل

 ىئثنإو ثمقأ دق كراوج ىفانأ

 ينلإةيربلا ري اي لوقأو

 اضرلاهيفاملاهقفو براي
 ةبيط يف اهقزر كلالح لعجاو
 يننإف ترفغ نإو هاتأوساو
 ةليلذ كتتأدقاميف سفنلاف

 اهقلتوةبيط يفاهفوتو
 يدلاولو يل كنم ريخب متخاو

 امسدق دشنمواهل نيعماسلاو

 ىفطصملا راج ىندملا ىكلاملا
 ًايجار يحدم مث يئاعد لبقاو
 امئاد يبر ةةلص ّيبنلا ىلعو

 ةباحصو هلآ نعاضرلامث

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 اهابتي ىَّرولا يف كراجو راج
 اهافش لاقملا نم تينجاميف

 اهاتدق بلذم بيئك دبع

 اهانجم تنجاماهيلع ًاهاو
 اهاوقتاهنآ يسفن براي

 اهايغباذفاهب ماقملا نمز

 اهاهنأ نإ تعواط دق سفنلل

 اهالومًامئاد كنإف رفغاف
 اهانم كاذ ناحيرلاو حورلاب

 اهارقي نمو بحص عم لآلاو

 اهاشنأ اجدلا ىفو فيطللا دبع

 اهايحأ ةضورب ثيدحلا يراق

 اهاعد تلبق نإ يسمن زوفاي
 اهاطةيؤرل قاتشم ّنح ام
 اهاونو ىتأ نمو نيعباتلاو

 # ةيباهولا



 ا 5١ ةرواحملاو ةرايزلا بادآ نم

 ةيشبح ةرايز
 بيبحلا هللاب فراعلا مامإلل

 يشبحلا دمحم نب يلع
 1 هنع هللا يضر 1

 زشبلاريخ اينوكلاحيلم اي ىرولاريحل اي للالوسر اي

 زردلارحبايهللاوجلناي الملا غهكايهلابيبحاي
 زضحلاو يداوبلا لك يف عاش هلأش نم ايردقلاعيفراي

 زوحلابرايلصألاميركاي ىدنلا ل هأ ايل كلا ذالم اي

 زيو رحب يف ناسحإلاو دوجلاو ل ضفلااذايقلخلاثايغاي

 زوسسلابأقحءاجلوسرو يبنريخاينيجاللااجلاي
 رهتشملا ميظعلا لضفلا كلو هردقمظعملانأشلاك لف
 رطولاباقةحزافالإ ص <2-اخشلا هدصقي ال هللا باب تنأ

 زفلطظ لك يببحالإدحأ هكسمبال هللا مسبح تنأ

 زمزكانيتأنيكاسمو افعضانإهللالوسراي
 زشألوانعءولبلاعفدي ًالجاعًاثوغ هللا لوسر اي

 زرضلاوانع سؤبلالاوزب يديس لج ع هللالوسراي

 يديس كباب وحل انوجل دق

 ابولامعدق ىتلخلارابخحلاي
 مهنإاعمج ةمألامحراو

 يف هلابيبحايعّفشتو

 ىضترملا عيسولا هاجلا كلف

 ابولااذهانع نم مهحرأو

 ايهللاّيبن ايايه ايه

 املعفراوانبمقايهايه

 زبخلا كنثمرظتننانفقوو

 زشتناو راط ضرألا عيمج يف

 زدكوءانع يفاولازيمل
 ٌررضلاو انع بركلا اذه فشك
 رْختْفملا ميخفلا دجملا كلو

 رطم مهيقسي نمحرلا بلطاو

 ربو رحب يف لسرأ نم ريخ
 ررشو مومه نمانالعدق

 زكفلااهليبقت سيل رومأ نم ىهداممانحاورأ دتلجو

 زرضلا اذه نم ضرألا عيمجل يديسرهطرهطلاقحبف

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ا
 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 رزبورحب نمرشلالاوز يف ىرولاريخ ايعفشتسن كب

 دبريخايىهداممىرعدق امواذهابولاانعلزأف
 ٌكِبخلابت نأ فرعاننم انبيرفاعضانإانبر

 امياد ىبر هللا ةلصو

 ٌرمْغ قلخلل ضاّيفلا كدوج

 زغصلا يف وه نمو ةبيشلا محراو
 3 ثيلا ريخ ل غ ماع نىام

 نيرئاز انئج ِةل هللا لوسر اي
 ىبتك نيمأ دمحم ديسلا هللاب فراعلا مامإلل

 ٌنيرئازانمج هللا لوسراي

 نيدلاخلا ىركذو رهدلا فرش

 ايبنألا ُيبن قلخلادبس
 ادّصلايورثهباب يفةفقو

 ىدهوءافشاهنمةفقو

 ىفطصملا تنأ هللا ل وسر اي

 يذلارونلاو هللارس تنأ

 هثإىماسيب الرونوهف
 ًابأوا م مركادجنمل

 ةمعن تلاكداليملاةليل

 اذإ تح اهراونأتقرشأ

 تلبقكتساوهبايندلاتزاف

 ىروللاذهلفمٍديع يأ
 هب يداهلاديسلاو الافيك

 ىأراًملهلنوكلاافته

 ةيتوقاي ةّرَدلاهذه

 اهئاوضأانس هلارشن

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ٌنيلسرملا ريخ باب يف ةمفو

 نِيقتملا مامإ ل سرلا مّتاخ
 نيزحلا بلق نع مهلا ليزتو
 ٌنيرئاحلاةاجن اهيف ةفقو
 نيصلخملانيب يب مدأ ينب نم

 ريس روط يف هوحن ىسوم راس

 نيدواينداهب هلا حلصأ

 نيمألا رون ادب ٌحبصلا ٌلبقأ
 نيحلصملا مامإ قلخلا مركأ

 نيرسقسلا عوط قسم هلو هسنإ

 ةيرظانلا نويع ءلم هنسح

 ْنِيِبجلا قوف يذلا جاتلا ةنيز
 ْنيِبم برغلا يفو قرشلا يف وهف

 # ةيباهولا



 1١5 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ْنيمثلاٌردلاورهوجلاعمجأ ةجليفاهل يّبح نمانأ

 ْنينكلا ليللا يف جارعملا ىدم نع انتثدح دق ءارهزلاابأايب
 ْنيقيلانيع ىرتلهيف تنك ىّوتسم ىنلدأو نيسوق باق

 0 ًاعماس يِفصو هللا ىرستو

 ٌرينس يف ًامائوو ًامالسو ىدهوأرون ضرألا تألمو

 نيرعلا ىف ًادوسأريخلا لبس ىلإ ًاداًوؤ_ بح صلات كرتو

 نيركاشلا باوث ئىسح ايدهنع اوضرو مهنع نمحرلا يضر

 ٌنيملاظللام سانلايئأيموي ىجترملا تنأ هللالوسراي

 نيبنذملا عيفش اي يرخُدتنأ ًاعفاش يل نك هللالوسراي

 ٌنيدشنملا تاطبارتئمتام ًامئادىّلص هللاكيلعر

 ٌنيرئازلا فهك دوصقملاكربق ىلع تايسحتو مالسسو

 نيرهاطمويلوأا_وقلخل ىلألا لآلاو باحصألا ىلعو

 نيَحلاصلادابعلا لك ىلعو مهبابحأ نم عابتألا ىلعو

 نيعمجأيهلإايانيلعو مهبرادكمو بطقلاىلعو

 ةنيدملل لق

 ءاوسسب هريغو بحملا سيل ةبابصو ةبحم ٍتملع ْنَمانأ

 ءارضخلاةّبقلالالج ىلإو ةرظن ملاعملا كلت ىلإ يل له

 ءاحيفلا ةضوّرلاو ىتينُموه يذلا دلبلاو ليزنتلا دهاعمو

 ءابقواقنلاوةخانملاوةِّي ربنعلاوةورغو قيقعلا ىلإو

 يئاعدو يتيحت دوجولاّريخ ايتلقو ّيبنلا مرح يف تفقوو

 يئاجركادن يف نكلوًازوف هبوجرأاملامعألا نم يلام

 ءافشو ةمالسو ةنايصو ةبوتبوةرظنب يلع ْنُئماف

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ًالضفت ميركلا ىلوملا ىدل عفشاو

 ىرولاو كّبحم ىسنت نأ كاشاح

 يفو ىرخألا يفو ايندلا يف تنألف

 مهّلاحو نيملسملا لك ٌناسلو
 ًاعفار مهنع ثربع ينّئكل

 الجاع ةرايزلابانيلع نّثماف

 ةباثمو ًانمأم كهاجب يبسح

 ىرولا ريخ اي هللا كيلع ىَّلص
 مهّصخت ماركلا كتباحص ىلعو

 مهلك كتيب لآ بياطألا ىلعو
 ىدُهلا رامقأ ٍداتوألاو بطقلاو

 ٍءاضيب ةحفص بحاص نوكأل

 ءاواللاةلش نم ةرمغ يف

 يئادنو يتَّدُع نطاوملا لك

 ءاحرّبلانم يلثِممهبولقو
 ءخإءولانتلبققفأيف

 ءانهو ةمالسو ةحص يف

 يئانغتسا ٌدروم كدوج رحيببو

 ءانآلا يف تاولصلا عماوجب

 ءافنحلانممهعباتمُعتو

 ءانثتسا الباينُدلا تمادام

 ءابجُنلاو لادبألاو ثوغلاو

 ةّئوبن ةرايز
 يبتك نيمأ دمحم ديسلا هللاب فراعلا مامإلل

 ىعسأ كتئج هلإلابيبح اب

 بح كيفمّيتمداؤؤفسب

 تاسستلاوةمدخوءالوو

 ينإكمساهباشي مساب مث
 تالا لماك اي تافّصلا ليمج اي

 ىسوم ملك قيقحتلا روط ٌتنأ

 كادانفهلإلا كل ىلجتدق

 برقلاةليل يفهلإلا َتيأرف
 تّلح نميهملا ٌةيصوصخو

 ٌتْدهاشو اهيف تابآلا تيأرو

 ىتح شرعلاو ءامّسلا تزجأو

 العلا يف ٌتقرشأ ثيح

 او كئالمللّسحئامّلك

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 اًينيع ىلعًايثام ًادفاح
 اير كبةءولمسمس حوُرِبو

 اًيرُشلاهيف ُتمظن طمسبو

 اًيمَس تودغهبيرمعلاي

 اًيلجلاهوجولا رهظم ابو
 اًيجتنراصفانداملهدنم

 اًيبواًيح ع كاندأو
 اًيرح تنكوهتهفاشو

 اًيكزالحماهلهأايك نم
 اًيفخملاهزنكٍبيغلا نع
 اًيرقبع ٌئوتسم نيسوق باف
 اًيرقبع ًابكوك قفألا ىلع َتعّبرتو
 اًيكبو ًادجس تاومسلا يف

 # ةيباهولا

 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم



 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 ًابرغو ًاقرش ناوكألا تددمو

 عاطأ ىَّنح ّقيفوتلا ٌتْرَشنو

 نُمدماحملا كنعرّصقيول

 لامك لك كيف هللاعمج

 سانلا ٌقحأ تنأو اهل لهأ تنأ

 ًاجيسن كيلإىدُهلاّيبناي
 ًادوقففوةحاّدفًأروهُزو

 ٌقزر كسنأ ضاير يفْمهلو

 سأكب لاصولا نم يحور وزاو
 ٌتكَر لزانملاى ف راساذإو

 اذه كبابُتدصق ىهلإاي

 ينيدو ينيقي ظفحاو نع ضْراَف
 اضيف كتاذ ةالص نم ضفأو

 بطُقلاو ةباحّصلاو لآلا ىلعو

 اممثخلاو ٍءدَّبلا يف ًامالسو

١6 

 اًيلكاهنايك يفأاددم
 اًيصع لالضلا ىف ناك نم هللا

 اًيبص ءانغلاو دمحلاب كّصخ

 اًيضراّرب تنكنفنلامجو

 اًبكَذأبلتو ًالدعًءاضقو

 اًيشرفادِّيَس حدملاب

 اًيلخو يفطاوع نم اهتغص
 اًيتنأم هد عوناكهنإ

 اًيرفأئثيش نومئاللاىتأدق

 ايش ٌّبحلا يف لوقأ نأ ىسعف

 اًيَزرةبحملا نم يبلق وزاو

 اًيمححلاوفص كيدي يف ُتِجْرَم
 اّيَط لزانملا يذه يلوطاف
 دقن ااًّبقّتلا مِتاخلا حافلا

 اًينغ بيبحلاب ٌبلقلا لعجباو
 اًيوَر يبنلا ىلعأرمتثتسم

 اًيِلو كاضر يف ناك نمو
 اًيِطَملا تحف هل ٌبحُم ّنح

 (ِةلي) هللا لوسر اي

 هل سيل هللا قلّخ نيب ًادجاو اي

 ةعّونم قالخأهيف ىرولااذه

 درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 ناونع ريخ اياهناونع تنأو

 ٍنازيم ريخ اهيف ُرُعلا كقالخأ

 4 ةيياهولا



 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم ا55

 ناجرمو توقاي نيب ًالصفم ًاقلتؤم نوكلا دقع ّرغلا كقالخأ
 ٍناجلاو سنإلا ورق ىّركذ هيفو ىده هيف نآرقلاب ّتئج يذلا تنأ
 ناريح ريغ اهيف ٌلقعلا ىشم ىتح انل ليبسلا ٌتحضوأ تنك يذلا تنأ
 يناردأو ىمظعلا يتّلَر نم كيلإ ًارذتعم ُتئج ينإ لسُرلا ديساي
 ٍناجلا ىلع ِنارفغب َّنُّميىتح ةئيس لك نم يل هللارفغتساف

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 رداصملا

 ١ يبطرقلا مامإلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفتلا .

 .ريثك نبا مامإلا ريسفت - ؟

 ''  .نزاخلا مامإلا ريسفت

 .ملاس ةيطع دمحم خيشلل نايبلا ءاوضأ ةلمكت - ؟

  4ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص .

  5ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف .

 ينيعلا ماموال يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع - ا/ .

  4.ملسم حيحص

  4.أطوملا ىلع يناقرزلا حرش

 ٠ يمرادلا ننس س .

 ١ .دمحأ مامإلا دنسم

 ١ - يقهيبلا مامإلل ناميإلا بعشل عماجلا .
 . ىنطقرادلا نئس -

 . مكاحلل كردتسملا - 5

 . يسدقملا ءايضلا ظفاحلل لامعألا لئاضف - 6
 .يميلحلا هللا دبع يبأ ظفاحلل ناميإلا بعش - 5

 يناربطلل ريبكلا مجعملا ١
 .يمثيهلا ظفاحلل دئاوزلا عمجم 18

 ثدحملا خيشلا قيقحتب هب ينالقسعلا رجح نبال ةيلاعلا بلاطملا48

 . يمظعألا نمحرلا د دبع

 . يرذنملا ظفاحلل دواد يبأ رصتخم سا

 .يرذنملا ظفاحلل بيهرتلاو بيغرتلا ١“

 . يذمرتلا ميكحلل رداونلا - ”"'

 . يوونلا مامإلل راكذألا *” 

 . يناكوشلا مامإلل راطوألا لين - 4

 ١

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 . ينالقسعلا رجح نبال ريبحلا صيخلتلا 6

 .نقلملا نبال جاهنملا ةلدأ يف جاتحملا ةفحت "5

 . ىقارعلا ظفاحلل رافسألا لمح نع ىنغملا -

 . ىنانكلا قارع نبال ةعوضوملا ثيداحألا نع ةعيرشلا هيزنت -
 ا . يطويسلل افشلا ثيداحأ جيرخت يف افصلا لهانم 4

 . يطويسلل ريغصلا عماجلا ىلع يوانملا مامإلل ريدقلا ضيف
 .ىطويسلا ظفاحلل يوارلا بيردت - ١"

 - .يقارعلا ظفاحلل ثيغملا حتف 5
 . يدع نبال لماكلا - ”'

 .يبهذلا ظفاحلل لادتعالا نازيم - "5

 .ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيدهت 4
 . ىليقعلل ءافعضلا 5

 . ىبالودلل ىنكلا 0” 
 .يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس - "8

 .رجح نبا ظفاحلل ةعفنملا ليجعت

 . ضايع ىضاقلل كرادذملا بيترت ه٠

 .ركاسع نبال قشمد خيرات - ١
 .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا - 4؟
 . يكبسلا يقتلل ماقسلا ءافش 5

 . يدابا زوريفلا دجملل رشبلاو تالصلا 4
 . ضاّيع يضاقلل افشلا - 5

 . يراقلا يلع المل افشلا حرش - 5

 . يجافخلل افشلا حرش - 7

 .ينالطسقلل ةيندللا بهاوملا ىلع يناقرزلا حرش - 4
 . يكلاملا جاحلا نبال لخدملا - 9

 .دشر نبال ليصحتلاو نايبلا *85 

 . يناليجلا رداقلا دبع مامإلل ةينغلا - ١

 .يلبنحلا ةمادق نبا نيّدلا قفومل ينغملا 65

 . يلبنحلا ةمادق نبا جرفلا يبأل ريبكلا حرشلا ©

 رداصملا

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



١ . 84 
 رداصملا

 . يتوهبلل عانقلا فاشك 65

 . يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلل بلاطلا ليلد 8
 . يلبنحلا يحوتفلا نيذدلا يقتل تادارإلا ىهتنم 5

 . يلبنحلا حلفم نبال عورفلا
 .ةيميت نبال ميقتسملا طارصلا ءاضتقا

 . ةيميث نبال ىواتملا 2 48

 ٠ - ميقلا نبال ةينونلا ةديصقلا .

 ١ يقنحلا مامهلا نبا نيذلا لامكل ريدقلا حتف .

 . يزاريشلا قاحسإ يبأ مامإلل بذهملا "7

 . يوونلا مامإلل بذهملا ىلع عومجملا 5

 .يوونلا مامإلل حاضيإلا 4

 . حاضيإلا ىلع رجح نبا ةمالعلا ةيشاح 68

 .يوونلا مامإلل نيبلاطلا جاهنم - 5

 . جاهنملا ىلع يلحملا نيذلا لالج حرش - "7

 . يراصنألا ايركز يبأ مامإلل بالطلا جهنم ىلع باهولا حتف

 . يمتيهلا رجح نبال جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت 4

 . يلمرلا نيذلا سمشل جاتحملا ةياهن

 ١ ينيبرشلا بيطخلل جاتحملا ينغم .
 . يمتيهلا رجح نبا مامإلل مظنملا رهوجلا 7

 . يعفاشلا يدوهمسلل ءافولا ةصالخ بالا“

 دمحم نب دمحأ خيشلل (ِةكي) لوسرلا انديس ةرايزب لوبقلاو اضرلا تاحفن 4

 . يوارضحلا

 . يرطملا خيشلل ةنيدملا خيراتب فيرعتلا

 . يشاشقلا دمحأ خيشلل ةنيدملا ىلإ ِدِلَي يبنلا رئازل اميف ةنيمثلا ةّردلا 7

 باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىواتف  ا/ا/

 .دنهلاب ثيدحلا ءاملع رابكل دنهملا ىلع دنفملا

 . يرصملا يقفلا دمحم خيشلل ةرايزلاو لّسوتلا 49

 . يكلاملا يولعلا نسح .خيشلل راونألا قراشم

 ١- 2يناهبنلل راحبلا رهاوج .

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ٠ 4 ١
 رداصملا

 . يناهبنلا فسوي خيشلل ةيناهبنلا ةعومجملا - 5
 .دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلل موهفلاو لوقعلا يوذل موظنملا ّردلا - 8
 . ىعربلا ناويد - 5

 . ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ناويد
 . يشبحلا دمحم نب يلع بيبحلا ناويد - 5

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ما مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م هو وقل ميدقت

 87 6و وفه ل فقم مف همة م همم م هم ممم مم مم ممم م ممم ةئسلاو باتكلا يف ةّيوبنلا ةرايزلا

 4 ممم ممم مم ممم ممم ممم م همم مم ممم مهامه هةموو ممل ثحبلا ةصالخ

 0 نآرقلا يف ةّيوبنلا ةرايزلا

 00 2211100 يبطرقلا مامإلا مالك

 لا 00 ريثك نبا مالك

 11 رومان م نوم مهمه ممم ممم مم ممم ممم مم مة موو همم وجقل نزاخلا خيشلا مالك

 ل ةمّركملا ةكم يتفم حيضوت

 11 ا م م م م مع م ع م مم مم مم لاحّرلا ّدْشت ال

 18. م للة مروا وامام مم ممم لمرة ممم ممم موفر ثيدحلا يف يكبسلا قيقحت

 ل ا ا ىرخأ دهاوش

 3/0 ل ل يتعافش هل ثبجو يربق راز نم :فلؤملا قيقحت

 0 لوقن كلذ نع باوجلا يفو

 14 ممم ممم ممم ممم ممل يبهذلا ةشقانم

 30 مل ؟هللا دبع وأ هللا ديبع وه له يوارلا يف فالتخالا

 ا ل ل ل ل م مم ممم م مم ممم ممم م م هم ةرايزلل لحّرلا دش ةيعورشم

 11 ل م ممم ممم م م ممم م م م مم مم م مم م م م ممم مم م مم م مم دلع هيلإ لحّولا دش

 55 م ممم مم مم مو مة ممم م ممم مم مم مة مم مة ممم : هلع هدجسم ىلإ لحّولا دش

 80 ل ملل معة لة مم ممف ةرونملا ةنيدملاب هناذأو ةّيوبنلا ةرايزلل لالب رفس

 نيا كلذ ةعاطتسا عم ِةَك هترايز كرت نم ريذحتلا

 34 0 م م هم م م مم ممم مم ممم ممم معلمة ممل صلاخلا ديحوتلاو ةّيوبنلا ةرايزلا
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 # ةيباهولا لع درلل ةيصصخشلا ةبثكملا



 تايوتحملا سرهف ببي سس ١

 لَك لوسرلا ةرايز مكح نع ءاهقفلاو نيثدحملا نم

 هيلإ لحّرلا دشو
 8# م هعمل ممم ممم مم م مم مم مم م مم ممم ةّيوبنلا ةرايزلاو سنأ نب كلام مامإلا

 اا ل ل ممم مم مم ممم مم همهم ممم ممم موقق ةّيوبنلا ةرايزلاو ضاّيع يضاقلا مامإلا

 ال ل ل ممم مم ممم ممم مم مم ممم نيثدحملاو ءاهقفلا نم ةيكلاملا ةّمئألا لاوقأ

 0 ميقلا نبا مامإلا يأر يف لامعألا لضفأ نم ٍةكَ يبنلا ةرايز

 عا مل معلم ملل ةرايزلا يف يكملا رجح نبا مامإلا خيشلا مالك

 عال عل لكَ ئبنلا ةرايزل لحّرلا دش يف يبهذلا ظفاحلا مامإلا يأر

 0 ةرايزلا يف ينامركلا مالك

 ©. فة م لة قلة ة مقفول مم همم مم ميمي مور ورف ةرايزلاو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا

 عال 6 ممم ممم مم همم ممم همم ممم مهمة مم ممق ةرايزلا يف ينيعلا مامإلا مالك

 ال ملم م ممم ممم ممم ممم ممم قلق ةرايزلا ةلأسم يف ةلبانحلا ةّمئأ صوصن

 لألم م م ممم مم ممم همم مم م ممم همم همم هم ممقق ةمادق نب دمحم وبأ

 عر 0 عع ع م عمم م مم عع م مع مج م ممم ممم هم مق ةمادق نب جرفلا وبأ

 عقلا لعل ل ل ل م مم هم مم هم مم همم م همم همم مم همم م هم مم هم مم ممم ملم يتوهبلا روصنم

 عقلا م م ل يلبنحلا يحوتفلا نيدلا يقت دمحم مالسإلا خيش

 علا ل... ل لة ل ميني فق قرنق يلة رورو يويةيقةروررب يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلا

 مالا حلفم نبا

 كف ل ةرايزلا ثيداحأ قيقحت هيفو ةّيوبنلا ةرايزلا يف يناكوشلا مالك

 000 سدنلاب نيلئاقلا ةلدأ

 هع 0و لل لو للم ومع مم قمم همم ممم هم م م همم همم ممل بوجولاب لوقلا ةّلدأ
 0 ا 0 ةعورشم ريغ اهنأب لوقلا

 8 م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم فم وف ةيعفاشلا ةّمئأ لاوقأ

 غ0 يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا

 هاش ا ا زارة رزة قرم مة مم مم ة وممن ة تر مام ممم مة ومنة مممف يوونلا مامإلا

 0 يلحملا مامولا

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 تايوتحملا سرهف

 يلمرلاو يمتيهلا رجح نباو يراصنألا ايركز مامولا

 00 ا ا ا ىنيبرشلا بيطخلاو

 هر ثء مم ممععو

 0 ةرايزلاو يفنحلا مامهلا نبا نيّدلا لامك مامإلا

 ل ةرايزلاو يكلاملا يودعلا نسح خيشلا ثّدحملا

 ا هنع هللا يضر يلبنحلا يناليجلا رداقلا دبع مامإلا

 ل ل هنع هللا يضر يعفاشلا يوونلا مامإلا مالك ليصفت

 0 لاحّرلا دش ىف دنهلا ىف ثيدحلا ءاملع رابك ىوتف

 0 نوديؤملاو ىوتفلا باحصأ

 م دنهلا ءاملع ىوتفل ةمركملا ةكم ءاملع ديبأت

 ل ممل ممم ممم هم مم هم مم مم هجم م مم ممم ممم مق ةرّونملا ةئيدملا ءاملع دييأت

 200 ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ماشلا ءاملع دييأت

 ةباينو ةلاصأ فيرشلا هربق دنع كك ّيبنلا ىلع مالسلاب فلسلا ءانتعا

 0 ا ديربلاب مالسلا لاسرإ

 0 ّيوبنلا ربقلا نم عمسي ناذأو مالسو توص

 0 عئاقولا هذهل ةيميت نبا دبيأت

 0 يدجنلا يلبنحلا قيتع نب دعس خيشلا ىوتف

 0 ادبعي ًانثو يربق لعجت ال ّمهللا»

 ةرايزلل فوقولا ةّيفيك

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 هيدي ةق قة يفق
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 يوارضحلا خيشلا اهركذ نيخيشلا ةرايزل ىرخأ ةغيص
 قمم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم هم مف لوبقلاو اضرلا تاحفن يف

 مل يشبحلا دمحم نب ىلع بيبحلل ولك ّيبنلا ةرايز دنع لاقت ة

 00 يشاشُقلا خيشلل ةّيوبن ةرايز

 000 ةرايزلا يف ِةِلَك يبنلا ىلع ةالصلا

 00 ٌيوبنلا ربقلاب ْفحت ةكئالملا

 00 مالسلا در راعشتسا

 0 نيفراعلا رظن يف نيرئازلا بتارم

 0 ةرايزلا ىنعم قيقحت يف مهلاوحأو نيرئازلا تاجرد

 000 برغي يف ىلوألا ةقبطلا

 000 ةرجهلا راد ىف ةيناثلا ةقبطلا

 ل ناميإلا راد يف ةثلاثلا ةقبطلا
 00 اهفيرعتو ةرايزلا ةقيقح ١

 000 ةيوبنلا ةرايزلا دئاوف 5

 قوم للقمة ممم مم مم مهمل اهدئاوفو ةرايزلا لئاضف يف يناثلا لصفلا

 قر مو من ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مصمم دو هيلع ةالصلا ضرع

 00 ةبيغلاو روضحلا يف مالسلا غالنإ

 0 هماقمب ةقئال ةايح يح َُِي ّيبنلا

 00 ءاعدلاو ةّيوبنلا ةرايزلا- ١

 0000 ................ ةيميت نبا خيشلا يأر

 قم نم همهم ف نفهم ممم ممم م ممم مهمه ممم ممل ةيميت نبا خيشلا مالك ليلحت

 ءاعدلا ربقلا دنع ءاعدلا يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا يأر

 0 ةعدب سيل ربقلا دنع

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



١ 

 ربقلا لابقتسا مكح نع دنهلا يف ثيدحلا ءاملع رابك ىوتف

 0 ءاعدلا ةلاح

 0 ةشئاع ةديسلا داشرإب لَك يبنلا ربقب لّسوتلا

 م مم لِلَع بنلا ربق نم اهفقومو ةشئاع ةديسلا

 ا هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف ِةلكي يبنلا ربقب لّسوتلا

 قورة مة ممر ممم هوم ممم مة مممف لّسوتلاو ةّيوبنلا ةرايزلا - ؟

 00 مدآ لّسوت ثيدح

 0 ثيدحلل ىرخأ تاياور

 0 مالسلا هيلع مدآ لّسوت ثيدح نم ةمهم دئاوف

 2000 هام هب دوهيلا لّسوت

 02000 هتافو دعبو هتايح يف هلك يبنلاب لّسوتلا

 قف مل نيحلاصلاو ءايبنألا قحو هقحب ْك بنلا لّسوت

 0 ةرّونملا ةئيدملاب نآرقلا مت ةكرب

 0 كسانملاو ةّيوبنلا ةرايزلا ١"

 كسانملا عم ةرايزلا ناسحتسا يف ةلبانحلا ةّمئألا صوصن

 0 ةعافشلاو ةّيوبنلا ةرايزلا

 0 ىمظعلا ةعافشلا ثيدح

 ل هريغ نود مظعألا فقوملا يف ِةْلَك يبنلاب لّسوتلا

 0 ةصاخ ةعافشب نيرئازلا صيصخت ىنعم

 0 راجئتسالاو ةّيوبنلا ةرايزلا ©

 ةرواجملاو ةرايزلا بادآ نم

 000 ةّيوبنلا ةرايزلا بادآ نم

 0 ةرواجملاو ةرايزلا بادآل ةصالخ

 .. بابلا اذه ىف تدرو ةلمعتسم ظافلأ رعشلاو ةّيوبنلا ةرايزلا

 ظافلألا هذه نم باهولا دبع نب دمحم خيشلا فقوم

 0 لالض وأ كرش اهنأ اومعز يتلا

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©

 هيي مي هو وهوة وو قفف

 هيل مهر مم عنو مو مفقو

 همم ةماوق مة مم وم اومو

 مرق ممم وم وة ةو مومو

 مث ثة ميمو م ةةم فهو



 تايوتحملا سرهف سسسسِسسمهسشششمه 6 د ل 0000 طظالك

 0 ةصاالخلا

 00 رعشلاو ةّيوبنلا ةرايزلا

 000 ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجحلا ةديصق

 00 ةفيرشلا ةّيوبنلا ةرجحلا مامأ ةيدادغبلا ةيرتولا ةديصقلا

 0 ةفيرشلا ةّيوبنلا ةرجحلل ةيلخاّدلا ةّيداّدحلا ةديصقلا

 0 ينالقسعلا رجح نب دمحأ ظفاحلل لئاق ةلاقم نم مظعأ رمألا

 0 يعرُبلا ميحرلا دبع هللاب فراعلا مامإلل رينملا ربقلا بحاص اي

 قرفة قمم ممم ممم ممم ممم ممم مصممة ممقف يرصرصلا ىيحي مامإلل ةرايز يف ىوكش

 . يسلدنألا يطانرغلا ديعس نب نسحلا يبأ خيشلل ٌدِتحملا معنو راخفلا معن

 0 تيل يعربلا مامإلل ةرايزلا يف مالسو ةالص

 هلة عع عمل يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلل دلك لوتبلا ابأ اي يديس

 ل داّدحلا يولع نب هللا دبع مامإلل ةيرعش ةاجانمو ةّيوبن ةرايز

 00 م يداباآزوريفلل ةرايز

 0 0 يطاريقلا خيشلا ةرايز
 لة مم مر ممن مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممف يسلدنألا رباج نبا ةرايز

 0 0 يرصرصلا ىيحب ب نيدلا لامج خيشلل ةّيوبن ةرايز

 0 يندملا فيطللا دبع خيشلل ةنيدم ةرايز

 0 يشبحلا دمحم نب يلع بيبحلا هللاب فراعلا مامإلل ةيشبح ةرايز

 . يبتك نيمأ دمحم ديسلا هللاب فراعلا مامإلل نيرئاز انئج لك هللا لوسر اي

 00 ىبتك نيمأ دمحم ديسلل ةئيدملل لق

 0 يبتك نيمأ دمحم ديسلا هللاب فراعلا مامإلل ةّيوبن ةرايز

 0 ًارذتعم تئج ينإ (246ِ) هّللا لوسر اي

 0 ممم ممم ممم مم ماما ماتت ركاصملا

 4 ةيباهولا لع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©


